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§ 87

Diarienummer:

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning

En ny punkt 8 föreslås att läggas till, angående information om händelse inom särskolan.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan med föreslagen ändring

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Diarienummer: UTB/2022:46

Presentation av SERN-projektet
Bakgrund

Ett projekt om språkutveckling i förskolan påbörjades 2020 inom ramen för Sweden Emilia
Romagna Network, SERN. SERN är ett av de viktigaste transnationella nätverken i Europa
som främjar relationer mellan Nord- och Sydeuropa och speciellt mellan Sverige och Italien
där italienska och svenska samhällen och deras medborgare är viktiga drivkrafter för
förändring mot ett mer inkluderande, hållbart och digitaliserat samhälle.

Sammanfattning

I projektet har fyra förskolor deltagit från Sverige, Italien och Kroatien. Projektet syftar till
att utveckla och prova olika undervisningsmetoder för att på så vis stärka barns
språkutveckling.
Målen med projektet är:
•

Dela erfarenheter kring språkstimulerande undervisningsmetoder

•

Utveckla och öka barnens möjligheter att uttrycka sig, genom att använda fler
uttrycksformer i sagoberättande

•

Både den digitala och estetiska undervisningsmetoden ska öka barnens delaktiga i
berättandet

•

Erfarenhetsutbytet syftar även till att utveckla förskollärarnas färdigheter och
kunskaper om digitalt och berättande lärande

Rektor för Bjälbotulls förskola redovisar för hur förskolan arbetar och har arbetat med
projektet.

Beslutsunderlag

Muntlig information
Presentation

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Diarienummer: UTB/2022:46

Öppen förskolan - information
Bakgrund

Utbildningsnämnden har tilldelats medel från kommunfullmäktige med syfte att starta
öppen förskoleverksamhet. Utbildningsnämnden gav 2021-12-20 § 150 förvaltningen i
uppdrag att redovisa en plan för start av öppen förskoleverksamhet som på sikt ska
utvecklas till en familjecentral.

Sammanfattning

Ansvarig rektor för öppen förskola informerar om processen med att starta öppen
förskoleverksamhet i Skänninge, Mantorp och Mjölby tätorter. Verksamheten kommer att
bemannas av en förskolelärare och en barnskötare. En viktig del kommer att vara
uppsökande verksamhet och information om förskolans verksamhet.
Utifrån FN:s konvention för barnets rättigheter, familjens livssituation och genom
samarbete, samordning och samverkan ska öppna förskolan:
•

Erbjuda lättillgängligt stöd för familjer

•

Öka kunskapen kring förskolan

•

Vara ett kunskaps- och informationscentrum

•

Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter

•

Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga

•

Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn

•

Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar

•

Stärka barnets och förälderns sociala nätverk

•

Stärka integrationen

Dialog har skett med de aktörer som bedriver liknande verksamheter i orterna.
Verksamheten kommer att samverka med omsorgs- och socialnämnden gällande
exempelvis föräldrautbildningar. Ett samarbete med gymnasieskolans barn- och
fritidsprogram planeras.
Öppna förskolans verksamheter planeras att invigas den 1 november.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Diarienummer: UTB/2022:46

Pedagogiskt arbete i förskolan - information
Sammanfattning

Utbildningsnämnden besöker Bjälbotulls förskola och får information om det pedagogiska
arbetet i verksamheten.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Diarienummer: UTB/2022:45, UTB/2022:46

Muntlig information från verksamhetschefer, utbildningschef och
ordförande
Bakgrund

Verksamhetschefer, utbildningschef och nämndens ordförande informerar om nuläget.

Sammanfattning

Verksamhetschef grundskola informerade om:
•

Lugn sommar, positiv uppstart på läsåret

•

Föreläsningar med alla lärare och all personal inför skolstart

•

Systematiskt kvalitetsarbete pågår där rektorerna genomför kvalitetsdialoger parvis,
stadievis och områdesvis utifrån enheternas kvalitetsrapporter

•

Alla matematiklärare har fått introduktion till matte-appen Magma

•

Rekrytering av verksamhetsutvecklare pågår, rektor till Lagman 4-6 kommer att
rekryteras senare under hösten

•

Resultat från vårterminen: Meritpoängen har minskat något i årskurs 9 för
Vifolkaskolan, Blåklintsskolan och Lagmansskolan medan Trojenborgsskolan ligger
på samma nivå som föregående år. Andelen elever som uppnått målen i årskurs 9
har minskat på Vifolkaskolan, Blåklintsskolan och Lagmansskolan medan andelen
elever som nått målen i alla ämnen på Trojenborgsskolan ökat. Andelen behöriga till
yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som föregående år för Vifolkaskolan,
Trojenborgsskolan och Lagmansskolan medan andelen på Blåklintsskolan minskat
något. Resultaten analyseras av rektorerna enskilt och tillsammans i
rektorsgruppen.
I årskurs 6 ser vi stora variationer i hur många elever som uppnått målen i samtliga
ämnen. Kommer att följas upp och analyseras.

Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning informerade om:

Justerandes sign

•

Ovanligt stor andel elever som börjat på introduktionsprogrammet, gruppen som
saknar betyg har ökat sedan föra året

•

Fler elever på de nationella programmen jämfört med föregående år

•

Goda resultat på Mjölby gymnasium, 94 % av eleverna som går ut gymnasiet tar
examen

•

Utveckling av arbetet det kommunala aktivitetsansvaret som övertagits från socialoch omsorgsnämnden pågår

•

Kungshögaskolan firar 50 år i oktober

•

Tillförordnad rektor på vuxenutbildningen till sista december, rekrytering av ny
rektor pågår
Utdragsbestyrkande
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Verksamhetschef centrala barn- och elevstödet informerade om:
•

Arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att se hur verksamheten bidrar till
ökad trygghet och ökat resultat samt vad effekterna av insatserna blir på skolor och
i klassrum. Fokus under läsåret på förbättringsarbete.

•

Utvecklingsarbete med ny stödmodul i Unikum

•

Utökad kuratorsorganisation från åtta till tio kuratorer i grundskolan, rekrytering
kommer att påbörjas i september

•

Uppstartsmöte med omsorgs- och socialförvaltningen för Skolfam som handlar om
uppföljning av elever från Mjölby som är familjehemsplacerade i andra kommuner

Utbildningschefen informerade om:
•

Uppstart med förvaltningens alla chefer den 18 augusti. Pratade om kommunens
nya vision, uppföljning av föreläsning och komplexa frågor

•

Introduktionstimme med nyanställda lärare den 9 augusti inför läsårsstarten

•

Rekrytering av administrativ chef pågår

•

Diskuterar kulturbiljetter med andra kommuner på regional nivå

Nämndens ordförande informerade om:
•

Har träffat landshövdingen tillsammans med utbildningschefen och representanter
för kultur- och fritidsnämnden för att diskutera utomhuspedagogik

Beslutsunderlag

Muntlig information
Presentation gymnasiet och vuxenutbildningen
Presentation läget i grundskolan

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Diarienummer: UTB/2022:46

Information om läget kopplat till coronapandemin
Bakgrund

Utbildningschefen informerar nämnden om arbetet med den pågående pandemin.

Sammanfattning

Kommunens stabsarbete har avvecklats. Har informerat rektorer och skolor om läget,
behåller de smittförebyggande åtgärder som smittskyddsläkaren rekommenderar.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Diarienummer: UTB/2022:46

Information om läget kopplat till kriget i Ukraina
Bakgrund

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina. Kriget har gjort att många har tvingats på flykt.
EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär
att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd) enligt masskyddsdirektivet.

Sammanfattning

Kommunens stabsarbete har avvecklats. Massflyktingdirektivet kommer sannolikt att
förlängas.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Diarienummer: UTB/2021:164, UTB/2022:46

Händelse inom särskolan - information
Bakgrund

Det centrala barn- och elevstödet fick i mars 2022 kännedom om att en elev som har varit
inskriven i Mjölby kommuns särskola genomfört nya psykologiska tester hos en extern
aktör. Resultatet avvek från det resultat som låg till grund för elevens inskrivning i
särskolan, vilket gjorde att det beslutades att följa upp samtliga genomförda tester som legat
till grund för inskrivning i särskolan utförda av den psykolog som gjorde det avvikande
testet.

Sammanfattning

Det centrala barn- och elevstödet har kontaktat alla vårdnadshavare till elever som skrivits
in i särskolan baserat på resultat från den aktuella psykologen. Totalt är 12 elever berörda.
Familjerna har erbjudits omtestning av psykolog. Efter omtestningen har sex elever skrivits
ut från särskolan inför läsåret 2022/2023 eftersom de inte längre bedöms tillhöra särskolans
målgrupp.
Händelsen har identifierats genom det centrala barn- och elevstödets avvikelsehantering.
Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg som en allvarlig vårdskada
enligt Lex Maria. Åtgärder har tagits fram för att en liknande händelse inte ska kunna
inträffa igen.

Beslutsunderlag

Muntlig information
Presentation

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Diarienummer: UTB/2022:46

Samverkansavtal Motala - information
Bakgrund

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över gymnasieskolans
utbildningsutbud till kommande läsåret. Kommunfullmäktige har också gett nämnden i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en centralt placerad gymnasieskola. Under 2021
genomfördes en utredning om förutsättningarna för en sammanhållen gymnasieverksamhet
i västra Östergötland.

Sammanfattning

Pågår just nu en inventering av vad som går att göra i Kungshögaskolans och Dackeskolans
nuvarande lokaler på kort sikt, samt vad som går att göra på längre sikt med en
sammanhållen gymnasieskola.
Samtal pågår med Motala kommun om ett samverkansavtal för att stärka Mjölby och Motala
kommuns gymnasieskolor för kommunerna i länets västra del. Nämnden kommer att få ett
förslag till beslut under septembersammanträdet.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Diarienummer: UTB/2022:2

Budget 2023
Bakgrund

Budgetramar för utbildningsnämnden 2023-2025 beslutades i juni av kommunfullmäktige.
Inom dessa ramar ska nu verksamheternas (skolformernas) ramar slås fast för budgetåret
2023. I samband med detta ska Utbildningsnämnden föreslå 3 mål till kommunfullmäktige,
samt besluta om nämndens styrtal.
Inför denna budgetprocess har kommunfullmäktige gjort vissa justeringar i styrmodellen.
Nämndens åtaganden är utbytt mot ”Kommunfullmäktiges mål till nämnderna”. Dessa mål
föreslår nämnderna till kommunfullmäktige. Mått och måltal finns inte längre, utan målen
ska i sig beskriva hur det mäts och följs upp.
I samband med utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022 presenterades för nämnden i
stora drag de mål och nyckeltal som förvaltningen nu föreslår, varefter en dialog fördes
kring, i synnerhet, nyckeltalen. Även förslag till verksamheternas budgetramar för 2023
presenterades och diskuterades.

Sammanfattning

Följande tre mål föreslås:
• Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska
förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten.
• Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år, ska öka.
• Elever i Mjölby kommuns skolors upplevda trygghet ska öka i årskurs 2, 5, 8 och
gymnasieår 2 enligt skolenkäten.
Utifrån den diskussion som fördes på nämndens sammanträdet i juni så finns ett reviderat
förslag på nämndens styrtal.
Verksamheternas budgetramar föreslås justeras för att jämna ut effekten av
budgetförändring över tid – för att undvika ”ryckighet” i budgetökning/minskning från år
till år inom de olika skolformerna. Detta åstadkommes genom att justera medel mellan
verksamheterna och nämndens ofördelade medel, vilket för år 2024 innebär att nämndens
ofördelade medel tillfälligt minskar.
I den fackliga samverkan inför nämndens möte anförde Skolledarna, Lärarnas riksförbund,
Lärarförbundet, Kommunal, Vårdförbundet och Vision följande: ”Budgetramen har minskat
de senaste åren, även detta år. Vilket påverkar förutsättningarna för att bedriva kvalitativ
undervisning i förskola och skola samt därmed försämrade möjligheter till måluppfyllelse.”
Kommunstyrelsens förvaltning informerade under slutet av vecka 34 om en eventuellt ökad
IT-kostnad under 2023. Vid eventuellt förändrade IT-kostnader behöver nämndens budget
uppdateras. Detta kommer då att lyftas in under septembermötet och budgetdialogerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-01
Mål och Budget 2023-2025 Utbildningsnämnden
Budgettabell, Utbildningsnämndens budgetramar, förändring 2022-2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige de tre föreslagna
målen inom hälsa, skolresultat och trygghet.

2.

Utbildningsnämnden fastställer verksamheternas budgetramar för 2023 enligt
upprättat förslag (buverk-ramar).

3.

Utbildningsnämnden noterar informationen från kommunstyrelsens förvaltning om
eventuellt ökade IT-kostnader. Vid förändrade kostnader behöver
utbildningsnämndens budget uppdateras.

4.

Utbildningsnämnden beslutar att i budgetdialogen lyfta ökade kostnader för
skolskjutsar, förändrat internhyressystem samt eventuellt ökade IT-kostnader.

___
Beslutet skickas till
Akten
Förvaltningsekonom
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Diarienummer: UTB/2022:15

Ekonomisk uppföljning
Bakgrund

Utbildningsförvaltningen gör årligen nio stycken bokslutsprognoser. Samtliga delges
nämnden. Tre gånger årligen är prognosrapporten mer omfattande, de delges nämnden vid
sammanträdena i maj, september och november.

Sammanfattning

Prognosen för budgetavvikelsen vid årets slut är per den sista juli ett överskott om 8,4
miljoner kronor.
•

Öppen förskola planeras starta upp under hösten 2022. Cirka hälften av de 3 mkr
som nämnden tilldelats för denna verksamhet förväntas bli överskott eftersom
kostnaderna endast kommer ha halvårseffekt.

•

Statsbidraget ”Skolmiljarden” innebär 3,9 mkr i ökade intäkter för Mjölby kommun.
Bidraget är prognostiserat att användas i sin helhet.

•

Staten har fortsatt att ersätta kommunerna för sjuklönekostnader, detta kommer
eventuellt göras även fortsättningsvis under 2022, hittills har 5 mkr inkommit.
Verksamheterna har inte ökade personalkostnader i nivå med ersättningen som
betalas ut. Anledningen är att även barn och elever är sjukfrånvarande och behov av
vikarier är därför begränsat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-26
Ekonomisk prognos per sista juli 2022

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Diarienummer: UTB/2022:58

Medborgarförslag
Bakgrund

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in ett Mjölbyförslag.
Mjölbyförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunens ansvarsområde som
kommunen kan påverka.

Sammanfattning

Ett Mjölbyförslag har inkommit till nämnden med följande lydelse:
Starta en skola med Waldorf-pedagogik framförallt för de barn som idag är
hemmasittande pga att de inte trivs eller mår bra i den nuvarande skolan.
Utbildningsförvaltningen har utrett förslaget. Det finns i dagsläget inga planer på att starta
en ny skola med inriktning mot Waldorf-pedagogik. Det är varje skolas rektor som är
ansvarig för undervisning och pedagogiken på varje skola. Det är möjligt för rektor och
lärare att använda olika pedagogiska inriktningar på skolorna, exempelvis Waldorfinspirerad pedagogik. Förvaltningen ser dock positivt på att rektorerna och skolorna följer
den pedagogiska utvecklingen och utvecklar den egna pedagogiken.
De elever som inte trivs eller mår bra i skolan följs idag i skolornas systematiska
kvalitetsarbete. Målet är en skola där alla kan och vill vara, oavsett vilken pedagogisk
inriktning skolan har.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-19
Mjölbyförslag Waldorf-skola i Mjölby kommun, 2022-02-14

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att besvara Mjölbyförslaget enligt förvaltningens
förslag.

___
Beslutet skickas till
Akten
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Diarienummer: UTB/2022:157, UTB/2022:1,
UTB/2021:20

Uppföljning av internkontroll 2022
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2022-02-07 § 10 om internkontrollplan för 2022.
Internkontrollplanen innehåller två nämndspecifika kontrollpunkter och två
kommungemensamma där kommunstyrelsen har uppföljningsansvar.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fastställde följande kontrollpunkter:
Utbildningsnämnden föreslås besluta om följande internkontrollmoment:
1.

Genomför enheterna sina aktiviteter kopplat till åtagandena?

2.

Redovisas samtliga delegationsbeslut till utbildningsnämnden?

Kommunstyrelsen har fastställt två kommungemensamma internkontrollmoment:
1.

Att beräknad tidsåtgång för personer som deltar i projekt överensstämmer med det
verkliga utfallet

2.

Att det finns rutiner för hot och våldssituationer som säkerställer en säker hantering
av personer som tar sig in i kommunala verksamhetslokaler och uppträder hotfullt.

Halvårsuppföljningen av det första internkontrollmomentet visar att verksamheterna i stor
utsträckning genomför eller har genomfört de aktiviteter som kopplats till åtagandena.
Uppföljningen av det andra internkontrollmomentet visar att samtliga delegationsbeslut
sannolikt inte redovisas korrekt till utbildningsnämnden. Ett förslag till tydligare
anvisningar för redovisning av delegationsbeslut har därför tagits fram och kommer att
skickas ut till samtliga som har delegation från nämnden att fatta beslut å nämndens vägnar.
Att anvisningen följs kommer att följas upp månadsvis och även de som inte har fattat några
delegationsbeslut under månaden ska redovisa detta till nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-11

Beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Diarienummer: UTB/2022:155

Sammanträdestider 2023
Bakgrund

Utbildningsnämndens sammanträdesplanering är beroende av ett antal parametrar. Främst
är det ekonomiska årshjulet styrande. Sammanträden har företrädelsevis förlagts till
måndagar och sammanträden har i den mån det är möjligt inte planerats in samma dag och
tid som andra nämndsmöten för att undvika att politiker och tjänstepersoner bokas in under
samma tidpunkt.
Under 2023 har delar av sammanträdesplaneringen gjorts tillsammans med omsorgs- och
socialnämnden för att möjliggöra ett fördjupat samarbete mellan nämnderna. Det kommer
att ges möjlighet till gemensam ärendeberedning i mars, maj och oktober. I juni kommer
gemensamma arbetsdagar att planeras in. I oktober har nämnden egna arbetsdagar.

Sammanfattning
Sammanträdes- Tid
datum
arbetsmöte

Tid
sammanträde

16 januari
6 februari
20 mars
17 april
15 maj
19 juni
28 augusti
11 september
16 oktober
13 november
4 december

88888888888-

Övrigt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-05

Beslut
1.

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2023 enligt förslaget.

___
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Diarienummer: UTB/2022:10

Remiss angåend Mjölby och Boxholms kommuns förslag till
handlingsplan enligt LSO
Bakgrund

Utbildningsnämnden har mottagit en samrådsremiss för Mjölby och Boxholms kommuner
gällande handlingsplan för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Sammanfattning

Nämnden ska yttra sig över samrådsremissen senast den 9 september 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-19
Remiss av Mjölby och Boxholms kommuns förslag till handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, 2022-06-29
Samrådsremiss handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Beslut
1.

Utbildningsnämnden uppdrar åt lokalstrateg att å nämndens vägnar besvara
remissen, svaret återrapporteras till nämnden vid nästa sammanträde

___
Beslutet skickas till
Lokalstrateg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 av 24

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden 2022-08-29

§ 102

Diarienummer: UTB/2022:1

Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning
Bakgrund

I nämndens delegationsordning finns listat vilka beslut som får fattas av tjänstepersoner och
ordförande å nämndens vägnar.

Sammanfattning

Med anledning av att resursenheten bytt namn till centrala barn- och elevstödet finns ett
behov av att revidera delegationsordningen.
Ändringar föreslås också för att reglera bestämmelserna i patientsäkerhetslagen som
omfattar centrala barn- och elevstöds verksamhet samt överlämningar av information om
elever vid byte av skolform eller enhet. Delegationsordningen föreslås också uppdateras
gällande delegater i vissa ärenden för att bättre spegla utbildningsnämndens nuvarande
organisation.
Föreslagna förändringar är markerade med rött i förslaget till reviderad delegationsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-12
Förslag till reviderad delegationsordning för Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Beslut
1.

Utbildningsnämnden antar förslaget till delegationsordning för
Utbildningsnämnden.

___
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
Rektorer
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Diarienummer: UTB/2022:137, UTB/2022:138,
UTB/2022:139, UTB/2022:94,
UTB/2022:42, UTB/2022:93

Rapporter från miljökontoret
Bakgrund

Utbildningsnämnden delges regelbundet information om Miljökontorets inspektioner och
eventuella krav på åtgärder/förelägganden för de lokaler som används av
utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning

Inspektionsrapport, Bjälbotulls förskola. Rutin för uppdelning av städning mellan personal
och lokalvård kan förtydligas. Goda rutiner kring avfall som inte var inkluderade i
avfallrutinerna. Limrester på golv i ett rum. Avsaknad av skyltning om rökförbud på
området. (UTB/2022:93)
Inspektionsrapport, Lundby förskola. Kabelvindor och tryckimpregnerat virke förkommer,
osäkert när de är tillverkade och av vilket material vilket kan innebär att de kan innehålla
olämpliga ämnen. Även träfiberskivor används som leksaker. Frågetecken fanns kring
verksamhetens rutiner kring höghöjdsstädning. Ett ventilationsdon blockerades också av en
bokhylla. (UTB/2022:94)
Inspektionsrapport, Skogsgläntans förskola. Däck och tryckimpregnerat virke förekommer i
verksamhetens utomhusområde. Behov av lagning av golv vid vissa platser. Vissa skriftliga
rutiner i egenkontrollen saknas. Försvårad städbarhet i hygienutrymmen på grund av
föremål på golv. Storstädning eftersatt på avdelningen Guldhjärtat. En allvarlig avvikelse
noterades, avsaknad av ansvarsfördelning mellan verksamhet och fastighetsägare.
Ansvarsfördelning finns och har delgivits miljökontoret, vilket accepterat åtgärden.
(UTB/2022:137)
Inspektionsrapport, Tunets förskola. En avvikelse noterades där blöjor förvarades öppet på
hylla. (UTB/2022:138)
Inspektionsrapport, Prästgårdslidens förskola. Madrass förvarades på golv vilket försvårar
städning. Två gungor gjorda av bildäck förekommer i verksamhetens utemiljö som inte är
tillverkade för att vara leksaker. Tapetsläpp på flera platser. Spricka vid en tröskel.
Dammiga bullerabsorbenter i ett rum. Hög inomhustemperatur i ett rum. (UTB/2022:139)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-18

Beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av sammanfattningen av Miljökontorets
rapporter.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Diarienummer: UTB/2022:1

Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39
§.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning. Delegationsbesluten finns sammanställda i handlingsnummer
UTB/2022:1233.

Sammanfattning

Följande ärenden har rapporterats till nämnden:
Personalärenden: Tillsvidareanställning övriga befattningar (15 ärenden), Obehörig enligt
skollagen (5 ärenden), Obehörig enligt skollagen (10 ärenden)
Barn- och elevärenden: Mottagande/inskrivning i grundsärskola (utbildningschef, ett
ärende), Beslut att inte längre tillhöra särskolans målgrupp (fem ärenden), Mottagande i
grundskolan av elev från annan kommun utan särskilda skäl (handläggare fyra ärenden,
verksamhetschef grundskola ett ärende, tillförordnad utbildningschef ett ärende), Avslag på
begäran om skolskjuts (skolkjutshandläggare, två ärenden), Mottagande av elev i
gymnasiesärskolan (utbildningschef, ett ärende)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06-10
Anmälan om av Utbildningsnämnden delegerade ärenden för utbildningsförvaltningen
under juni och juli 2022, 2022-08-19

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Diarienummer: UTB/2022:2, UTB/2022:20,
UTB/2022:141

Meddelanden
Bakgrund

Nämnden har vid sammanträde delgivits följande handlingar.

Sammanfattning
•

KF §62 Investeringsbudget 2023-2025 (UTB/2022:2)

•

KF §61 Mål och driftramar 2023-2025 (UTB/2022:20)

•

KF §80 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 (UTB/2022:20)

•

KS §124 Sammanträdestider 2023 (UTB/2022:20)

•

Utredning av centralt placerad gymnasieskola - reviderat uppdrag (UTB/2022:141)

•

KF §66 Utredning av centralt placerad gymnasieskola - reviderat uppdrag
(UTB/2022:141)

Beslutsunderlag

Handlingar enligt ovan.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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