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§ 39

Diarienummer:

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning

Information om skolvalet till förskoleklass samt ändring i budget för 2023 läggs till på
dagordningen.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godtar föredragningslistan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Diarienummer: UTB/2022:48

Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasie- och vuxenutbildningen
Bakgrund

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Nämnden följer regelbundet
upp verksamheternas systematiska kvalitetsarbete på enhets- och verksamhetsnivå.
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi
gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Sammanfattning

Johan Eriksson, rektor vuxenutbildning, presenterade vuxenutbildningens verksamhet,
pågående arbete samt en framtidsspaning.
Malin Limber, rektor Dackeskolan (Mjölby gymnasium 3) presenterade övergripande
information om gymnasieskolans resultat och kvalitet
Jessica Hallberg, rektor Dackeskolan, (Mjölby gymnasium 4) och Malin Limber, rektor
Dackeskolan, (Mjölby gymnasium 3)presenterade yrkesprogrammens resultat och en analys
av arbetet som har genomförts under året. Distansundervisningen har påverkat resultatet,
främst negativt för yrkesinriktade program och viss positiv påverkan på studieförberedande
program.
Teodor, elev på Kungshögaskolan, berättade om sin upplevelse av att vara elev på
gymnasiet under corona-pandemin.
Tor Ekström, rektor Kungshögaskolan, (Mjölby gymnasium 2) och Fredrik Einvall, rektor
Kungshögaskolan, (Mjölby gymnasium 1) berättade om de studieförberedande
programmens resultat under 2021. Resultaten har försämrats något, bland annat på grund
av pandemin och att vissa elever antagits på dispens.
Rektorerna redogjorde också för trygghetsarbetet på respektive skolor.

Beslutsunderlag
Presentation

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Diarienummer: UTB/2021:159

Gymnasieutredningen - information
Bakgrund

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-14, § 97 gavs förvaltningen i uppdrag att
utreda utbildningsutbud och organisation inom Mjölby gymnasium och vuxenutbildning i
enlighet med lämnad uppdragsbeskrivning gällande utveckling av Mjölby gymnasium och
vuxenutbildnings utbud och organisation på kort och lång sikt. Utredningen presenterades
för nämnden 2021-11-15, § 135.

Sammanfattning

Malin Limber, rektor på Dackeskolan, redogjorde kortfattat för innehållet i regeringens
proposition ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning”
(Prop. 2021/22:159).

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

2.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd presentera en
beredningsplan för framtida gymnasieskola.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Diarienummer: UTB/2022:45

Muntlig information från verksamhetschefer, utbildningschef och
ordförande
Bakgrund

Verksamhetschefer, utbildningschef och nämndens ordförande informerar om nuläget.

Sammanfattning

Linda Hedlund, verksamhetschef för elevhälsan, informerade om:


Mottagningsklassen för barn med ukrainskt medborgarskap har startat under
dagen.



Specialpedagogresursen i förskolan kommer att ses över på grund av
personalförändringar.



Uppföljning pågår av tilläggsbelopp till elever med extraordinära behov.

Stefan Nilsson Ekvall, verksamhetschef för förskolan, informerade om:


Förskolan medverkar i ett projekt inom SERN (Sweden Emilia Romagna Network).
Under våren kommer personal från Bjälbotulls förskola samverka med personal
från förskolor, på plats i Italien och Kroatien kring exempelvis digitala läromedel
och lärmiljöer.



Arbete pågår med att se över lagledarrollen på förskolorna. Historiskt har den
behövts för att rektorerna haft stora områden och behövt stöd i arbetsledningen.



Utvärderar psykologresursen i förskolan, en enkät kommer att skickas ut till
rektorer och pedagoger för att se hur de har upplevt stödet.

Caroline Andersson, verksamhetschef för grundskolan, informerade om:


Ställer om i verksamheten för att ta emot elever som flytt från Ukraina.



Kommer att genomföra en trygghetsenkät för att se hur man som elev och
vårdnadshavare upplever skolan. Årskurs 2 till 9 kommer att ingå och får svara på
frågor under vecka 17 och 18. Frågorna är i stort sett identiska med skolenkäten från
Skolinspektionen för att kunna följa upp utvecklingen år från år.



Pågående ärenden hos Skolinspektionen. Två allmänna ärenden. Kommande tillsyn
på Trojenborgsskolan med inriktning på bland annat studiero.



Kommer att genomföra sommarsimskola under sommaren där simundervisning ges
i intensivform.



Pågår en utbildning i förändringsledning.

Christer Lordh, utbildningschef, informerade om:

Justerandes sign

Rekrytering pågår av verksamhetschef till förskolan. Thomas Kinell kommer att
vara tillförordnad verksamhetschef under rekryteringsprocessen.
Utdragsbestyrkande
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Rekrytering pågår också av ny chef till integrationsenheten.



Regionens utbildningschefer lyfter formerna för kulturbiljetter för kollektivtrafiken.
Skolor har tidigare kunnat ha terminskort för att resa till exempelvis
kulturevenemang eller museer, numera är det istället dygnsbiljetter. Förändringen
har lett till minskat resande, vilket inte var avsikten med förändringen.



Rektorerna har lyft frågan om hot och våld tillsammans efter händelserna i Malmö.
Ingår också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det pågående
trygghetsarbetet.

Gun-Inger Andersson (L), ordförande, informerade om:


Har deltagit i en utbildning om våld i nära relationer som omsorgs- och
socialnämnden arrangerat.



Deltagit på budgetdialog.



Deltagit på styrelsemöte i Östsvenska Yrkeshögskolan.



Träffat ordförandena i utbildningsnämnderna i västra Östergötland för att diskutera
gymnasieutredningen.



Deltagit på två skolråd i Skänninge på Bjälbotullsskolan och Lindbladsskolan
tillsammans med skolchefen. Har också deltagit på ett möte med
föräldrarepresentanter från Bjälbotullsskolan tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Diarienummer: UTB/2022:46

Information om läget kopplat till coronapandemin
Bakgrund

Utbildningschefen informerar nämnden om arbetet med den pågående pandemin.

Sammanfattning

Normalt smittläge i verksamheterna. Fortfarande enstaka fall av smittade.
De flyktingar som kommer från Ukraina erbjuds vaccinering i samband med
hälsoundersökningen eftersom vaccintäckningen i Ukraina är betydligt lägre än i Sverige.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

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).

Sammanfattning

Mottagningsklassen för barn med ukrainskt medborgarskap har startat på Dackeskolan,
övriga delar av mottagningsklassen är kvar på Lagmansskolan.
Pågår ett arbete i kommunen och förvaltningen med att höja den allmänna beredskapen för
att kunna vidta rätt åtgärder vid en eventuell kris.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Diarienummer: UTB/2021:207

Utvärdering av skolval till förskoleklass - information
Bakgrund

Skolvalet till förskoleklass för höstterminen 2022 har genomförts. Valet genomfördes i första
hand genom en e-tjänst som var öppen för vårdnadshavarna under de två sista veckorna i
januari. Information om valet har gått ut till vårdnadshavare via SMS, e-post eller brev samt
via förskolor och kommunens hemsida.

Sammanfattning

Carin Dahlberg, utbildningsstrateg, och Lars Östbom, förvaltningssekreterare, har arbetat
med genomförandet av skolvalet och redogjorde för utfallet.
I Mantorp har en förskoleklass flyttats från Klämmetorpsskolan till Vifolkaskolan på grund
av sökbilden, det har dock gjort att ett fåtal elever som önskat Klämmetorpsskolan inte fått
plats. Vasaskolan har fler sökande än platser och elever har därför fått omfördelas mellan
övriga skolor. I Skänninge har Bjälbotullskolan fler sökande än platser och ett fåtal elever
har därför fått hänvisas till Lindbladsskolan.
I analysen av valet har det observerats ett fåtal fall där vårdnadshavare av olika skäl inte har
gjort ett val vilket riskerar att innebära negativa konsekvenser för barnet. Det kan
exempelvis röra sig om att alla barn i en förskolegrupp utom ett placeras på samma skola
eller att ett barn behöver gå förbi en skola som ligger i anslutning till hemmet för att komma
till en skola längre bort där eleven placerats. Nuvarande regler bedöms till fulla uppfylla
skollagens krav, men det är oklart om reglerna också är förenliga med barnkonventionen.
Fråga bör därför utredas inför nästa skolvalsperiod.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Diarienummer: UTB/2022:15

Ekonomisk prognos mars 2022
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
Budgetavvikelsen vid utgången av mars månad är +8 646 tkr. Avvikelsen beror på
obudgeterade statsbidrag för sjuklöner (covid-19) och politiska satsningar (ferietjänster,
Skolfam, öppen förskola) som inte ger helårseffekt.

Viktiga händelser


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, hittills har 4,3 mkr
inkommit, ytterligare 300 tkr förväntas inkomma. Förvaltningen har inte ökade
personalkostnader till följd av sjukfrånvaro. Hela ersättningen resulterar därför i ett
överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-14
Ekonomisk prognos per sista mars

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 av 15

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden 2022-04-19

§ 48

Diarienummer: UTB/2022:1

Delegerade ärenden
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.

Sammanfattning

Följande ärenden har rapporterats till nämnden:
Barn- och elevärenden: Avslag på begäran om skolskjuts (skolskjutshandläggare, åtta
ärenden), Mottagande av elev i gymnasiesärskolan (utbildningschef, fem ärenden)
Övrigt: Brådskande ärenden (ordförande, ett ärende)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-14
Anmälan om av Utbildningsnämnden delegerade ärenden för utbildningsförvaltningen
under mars, 2022-04-14

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer: UTB/2021:119, UTB/2021:40,
UTB/2022:2, UTB/2022:20,
UTB/2022:43, UTB/2022:86

Meddelanden
Bakgrund

Nämnden har vid sammanträde delgivits följande handlingar.

Sammanfattning


KS §46 Förstärkning av arbetsmarknad och vuxenutbildning - Avslut av uppdrag
(UTB/2021:119)



Projektplan del 2, Slutrapport - Frisk och hållbar förskola (UTB/2021:40)



KS §68 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025,
Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025 (UTB/2022:2)



KF §28 Taxa för utlämnande av allmän handling –revidering, Taxa för utlämnande
av allmän handling, rev ang förskottsbetalning (UTB/2022:20)



KF §32 Utbildningsnämndens reglemente – revidering (UTB/2022:43)



Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Mjölby 2021, Revisionsrapport
- Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 - Mjölby kommun
(UTB/2022:86)

Beslutsunderlag

Handlingar enligt ovan.

Beslut
1.

Utbildningsförvaltningen har tagit del av handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Diarienummer:

Övriga frågor
Sammanfattning

Tommy Borg (M) har fått återkoppling från medborgare som tycker att reglerna för barn i
förskolan som är sjuka eller skadade är otydliga. Verksamhetschef Stefan Nilsson Ekvall
svarar att det finns ett tydligt regelverk, men att det ändå måste göras bedömningar i varje
enskilt fall om vilka förutsättningar barnen har att kunna delta i arbetet. Pedagogerna
tillsammans med rektor ska ta besluten.
Nina Stenmark (M) frågar hur ett ärende angående schemaläggning för elever i Normlösa
har besvarats. Verksamhetschef Caroline Andersson svarar att utbildningsstrateg Carin
Dahlberg har gett svar på de frågor som ställts.
Gun-Inger Andersson (L) återrapporterar från de möten man har haft med föräldraråden i
Skänninge. Har upplevt bra dialoger och samtal och märker att det finns ett uppdämt behov
efter pandemin för vårdnadshavare att få kommunicera direkt med skola och politiker.
Gun-Inger Andersson (L) meddelar att flera elever från Dackeskolan har vunnit priser i
tävlingar. Nämnden uppvaktar genom ett skriftligt uppmärksammande som sänds till
eleverna.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Diarienummer: UTB/2022:2

Ökade behov inför budgetarbetet 2023
Bakgrund
Nämnden ser ökade ekonomiska behov som framförts i budgetdialogen i budgetarbetet
inför 2023. Inför kommunstyrelsens budgetberedning tydliggörs de ekonomiska behoven
och kopplas till utökade ramar.

Sammanfattning

Förvaltningen ser följande ökade behov:


Skolskjuts - 850 tkr (ökad ambition ”barnperspektivet” 250 tkr plus drivmedel 600
tkr)



Organisation kring nya lokalinvesteringar - 1,5 årsarbetare - 1 000 tkr



Sommarskola - 150 tkr

Summa äskanden - 2 000 tkr
De 1,5 årsarbetarna bedöms behövas fram till 2026 då de största investeringarna är klara.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden ställer sig bakom äskande om medel för de ökade behoven
inför 2023.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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