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Plats och tid

Allhelgona/Skeppsås , kl 13:00 – 15:45

Beslutande

Jennifer Myrén, S
Rainer Fredriksson, S
Gun-Inger Andersson, L
Marie Karlsson, S
Tony Lingeby, C
Birgitta Engholm, M
Kristin Henrysson, M
Andreas Östensson, SD
Niklas Karlsson, S, tjänstgörande ersättare

Ersättare

Kristina Selvin, S
Chatarina Jeppsson, M
Tobias Josefsson, L

Övriga deltagande

Lotta Gylling, utbildningschef
Susanne Christensen, förvaltningsekonom § 37-42
Robert Bostedt, ekonom § 37-42
Thomas Kinell, utbildningsstrateg
Pär Palmgren, chef för Mjölby gymnasium och vuxenutbildning § 43

Utses att justera

Birgitta Engholm

Justeringens
plats och tid

Utbildningskontoret, 2016-05-30 kl. 08:00

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§37 - §43

Helena Kugelberg-Palmqvist
Ordförande

Jennifer Myrén
Justerande

Birgitta Engholm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-05-30

Förvaringsplats

Utbildningsförvaltningen

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Helena Kugelberg-Palmqvist
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§ 37
Ekonomisk prognos
Ekonomisk prognos per 2016-04-30 lämnas av de båda förvaltningsekonomerna. Den prognostiserade budgetavvikelsen för driftbudget 2016 uppgår
till – 7,2 mkr.
Utbildningsnämnden beslutar
att man tagit del av prognos per 2016-04-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:15

Budget 2017
Underlag presenteras inför utbildningsnämndens arbete med budget och
åtagande 2017. Frågan återkommer vid nämndsammanträdet 2015-06-20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:2

Äskande om tilläggsanslag 2016 och ökad rambudget 2017 som följd av
utökning av skollokaler
Bakgrund
Utbildningsnämnden har med anledning av behov av utökning av lokaler för
förskola och skola tagit beslut om äskande av investeringsmedel 2017-2019.
Det avsåg dels investering i lokaler dels i inventarier i samband med att
lokalerna tas i drift.
Redan fr.o.m. höstterminen 2016 kommer tidsbegränsade lokaler i form av
paviljonger att nyttjas. Dessa lokaler medför ökade driftskostnader för utbildningsnämnden. Kostnaderna består i etableringskostnad, hyra, lokalvård, el, och avveckling efter avslutad hyresperiod. För närvarande är den
definitiva kostnaden inte känd men en preliminär kostnad är 767 tkr för
2016, 2300 tkr för 2017, 2300 för 2018, samt 1510 tkr för 2019.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden föreslås besluta att äska tilläggsanslag och utökad
rambudget för preliminärt uppskattade kostnader.
Utbildningsnämnden beslutar
att äska tilläggasanslag för 2016 med 767 tkr, utökad rambudget för 2017
och 2018 med 2300 tkr per år, samt för 2019 med 1510 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:101

Färdbevis för Mjölby kommuns elever inom Östgötatrafikens område
Bakgrund
För elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, ska elevens
hemkommun ansvara för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan,
om avståndet är minst sex kilometer. Inom Mjölby kommun sker det genom
att eleven erhåller färdbevis för resor med Östgötatrafiken.
Östgötatrafiken erbjuder inför läsåret 2016/2017 flera olika färdbevis till
länets kommuner.
• Läsårsbiljett som berättigar till resor under tidsperioden 2016-08-16
till 2017-06-16 med giltighet alla vardagar inkl. lovdagar från kl.
05.00-19.00. Sista påstigning inkl. byten ska göras före kl. 19.00
• Årsbiljett som berättigar till resor alla dagar, hela dygnet under tiden
2016-08-16 till 2017-08-16.
Båda formerna av kort förekommer i tre olika geografiska täckningsområden, tätort, närområde och län.
Mjölby kommun har elever som reser inom närområdet till kommunens
egna gymnasieskolor samt elever som reser inom länet i övrigt till andra
skolhuvudmän. Det finns även elever vars färdväg mellan bostad och skola
understiger sex kilometer, vilket innebär att de inte erhåller färdbevis för
kollektivtrafik.
Utbildningsförvaltningen föreslår att eleverna i Mjölby kommun inför läsåret 2016/2017 ska erbjudas läsårskort inom det geografiska område man
behöver för att resa mellan bostad och skola om avståndet är minst sex
kilometer. Kostnaden för läsåret 2016/2017 beräknad på nuvarande elever
skulle uppgå till ca 2867 tkr. vilket innebär en kostnadsreducering med ca
570 tkr. jämfört med innevarande läsår.

Utbildningsnämnden beslutar
att färdbevis läsåret 2016/2017 ska erbjudas i form av läsårskort för de
elever som har minst sex kilometer mellan bostad och skolan. Det geografiska området styrs av vilket färdbevis som krävs för resan mellan
bostad och skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:87

Handledning i arbetet för en giftfri förskola
Bakgrund
Regeringen gav 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011-2014. Kemikalieinspektionen
redovisade uppdraget under våren 2011 och har sedan fått i uppdrag att
utifrån erfarenheterna med arbetet med handlingsplanen redovisa hur den
kan vidareutvecklas för perioden 2015-2020. Att minska riskerna i vardagen
är ett viktigt steg mot riksdagens mål Giftfri miljö.
Naturskyddsföreningen har genomfört en inventering av 129 förskolor i 41
kommuner för att få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter
som används. Inventeringen resulterade i rapporten Giftfri Förskola – Åtgärdsförslag till kommuner, samt rapporten Giftfri Förskola – tips till förskolor och föräldrar. Miljösamverkan i Östergötland - MÖTA - har påbörjat
ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om kemikalier i förskolan,
samt att genom tillsyn säkra att barn inte kommer i kontakt med leksaker
och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier i förskolemiljön.
Utbildningskontoret har utarbetat en handledning för arbetet i förskolorna i
kommunen med att inventera och rensa bort sådant som inte bör ingå i verksamheten. Handledningen är ett första steg i utbildningsförvaltningens långsiktiga arbete för att skapa giftfria förskolor. Andra delar blir att tillsammans med Inköpssamverkan arbeta för att så långt möjligt säkerställa giftfria produkter genom krav vid upphandling. Samverkan ska även ske med
tekniska kontoret när det gäller materialval i samband med upphandling av
renovering eller nybyggnation av lokaler och utemiljöer. Området livsmedel
och tillagning ingår inte i handledningen utan utgår från en av kommunfullmäktige fastställd kostpolicy.
Föreligger utarbetat förslag till handledning i arbetet för en giftfri förskola.

Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom handledningen för arbetet med en giftfri förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:1

Redovisning av delegationsbeslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i bilaga till
protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:105

Rapporter

Justerandes sign

•

Skriftlig rapport – Samverkan skola - socialtjänst - Uppföljning av
mått och indikatorer enligt ansökan sociala investeringsfonden delges nämnden.

•

Rainer Fredriksson rapporterar från seminarium Så går det för ensamkommande flyktingbarn med Centrum för kommunstrategiska
studier den 28 april.

•

Ordföranden rapporterar från möte angående samverkan skola – näringsliv inom ramen för Teknikcollege den 18 maj. Ordföranden informerar om den kommande handledargalan som arrangeras på
Dackeskolan.

•

Utbildningsstrategen rapporterar från möte med KomBrå den 10
maj.

•

Ordföranden rapporterar från regionala utbildningsnätverket (20
maj). Där pågår en undersökning/utvärdering av regionens sakområden där det finns möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Utbildning finns idag inte med som en formell part. Sedan regionbildningen efterfrågar departementet i allt högre utsträckning regionens
uppfattning i frågor som rör utbildning, kompetensförsörjning och
näringsliv. Det är angeläget att utbildningsnätverket finns med i forum som berör utbildning.
Vid mötet framkom mycket synpunkter angående östgötatrafikens
linjetrafik och indragningar av linjer. Nätverket kommer att ta upp
frågan under hösten efter skolstart.

•

Utbildningsstrategen rapporterar om de trafikförändringar i Östgötatrafiken som kommer att påverka i första hand de av gymnasieskolans elever som bor längs med de linjer som dras in från och med
höstterminen 2016.

•

Chefen för Mjölby gymnasium och vuxenutbildning rapporterade
om 2016 års lönebildningsprocess samt rekryteringsprocessen av
förstelärare på tillsvidaretjänster.

•

Miljökontorets delegationsbeslut
Beslut om vidtagna åtgärder
Veta skola (UTB/2015:172)
Utdragsbestyrkande
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Östergårdens förskola (UTB/2016:99)
Miljökontorets inspektion
Rapport från tillsyn
Wasa förskola
(UTB/2016:104)
Tallgårdens förskola (UTB/2016:108)
Utbildningsnämnden beslutar
att man tagit del av rapporterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

