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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Viby, klockan 13:00- 16:00
Mötet ajourneras klockan 14:02-14:30

Beslutande

Jennifer Myrén (S), ordförande
Rainer Fredriksson (S)
Tobias Josefsson (L) ersätter Gun-Inger Andersson (L)
Kristina Selvin (S) ersätter Marie Karlsson (S)
Tony Lingeby (C)
Therese Gustafsson (KD) ersätter Kristina Post (MP) § 12 till och med § 15
Birgitta Engholm (M)
Andreas Östensson (SD)
Chatarina Jeppsson (M)

Övriga deltagande

Lotta Gylling, utbildningschef
Pär Palmgren, chef för Mjölby gymnasium och vuxenutbildning
Robert Bostedt, ekonom
Malin Pettersson, resursenhetschef § 12
Cornelia Ekerfelt-Allvin, medicinskt ledningsansvarig psykolog § 12
Helena Kugelberg Palmqvist, sekreterare
Tobias Josefsson (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Utbildningskontoret, 2017-03-03 klockan 15:00

Justerade paragrafer

§12- § 22

Underskrifter

Sekreterare

Helena Kugelberg-Palmqvist
Ordförande

Jennifer Myrén (S)
Justerande

Tobias Josefsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr UTB/2016:113

Patientsäkerhetsrapport
Resursenhetschef och medicinskt ledningsansvarig psykolog lämnar
patientsäkerhetsrapport för den medicinska delen av elevhälsan december
2016 – januari 2017
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsrapport, resursenheten, 2017-02-03
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:2, UTB/2017:2

Bokslut 2016
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen redovisar underskott mot budget med
– 2 489 tkr för budgetåret 2016. Samtidigt har förvaltningen ca 2,8 mkr att
fordra för fler barn inne i förskola/grundskola/fritids mot budgeterat.
Förvaltningen ligger då nära ett 0-resultat. Inom de olika verksamheterna
varierar dock avvikelserna:
Inom förskolan har fler barn varit inne i verksamheten än budgeterat, samt
så har för mycket pengar utdelade till enheterna p.g.a. ett för högt pris per
barn. Inom förskoleklass och grundskola utökades SYV, ledningsgrupp och
resurser för särskilda undervisningsgruppen till följd av beslut av
utbildningsnämnden att satsa tilläggsbudget på sådan utökning.
Grundsärskolans organisation har minskat i omfattning till följd av färre
barn i verksamheten. Därmed lägre kostnader än väntat. Inom gymnasiet
orsakar elevflödet underskott på de interkommunala ersättningarna och
bidrag till fristående skolor. Överskott inom gymnasiets kostenhet, ITverksamhet och oväntade, underskattade statsbidrag (främst för
asylsökande) leder till överskott. Inom gymnasiesärskolan orsakar
elevflödet underskott.
Vuxenutbildningen har haft markanta ökningar av statsbidrag mot
budgeterat och svår rekryteringssituation som orsakat vakans.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2016-12-31 – avvikelserapport per verksamhet.
Budgetuppföljning per enhet med enhetschefs bokslutskomenterer.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av budgetuppföljningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Pågående processer sedan 2012 - redogörelse
Bakgrund
I augusti 2012 slogs nämnd och förvaltning för dåvarande Förskole- och
skolnämnd samman med delar av dåvarande Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnd. Den nya nämnden kom att heta Utbildningsnämnden
och den nya förvaltningen Utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden/förvaltningen ansvarar sedan 2012 för verksamheterna
inom förskola, grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem och
grundsärskola, gymnasieskola med gymnasiesärskola, vuxenutbildning
inklusive särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare,
yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Arbetet med att
samordna de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har
pågått sedan sammanslagningen 2012 och fortgår fortfarande.
Vid ingången av 2017 har utbildningsnämnden begärt en redogörelse för
genomförda och pågående processer i arbetet med att samordna de olika
verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde.
Inför dagens möte har utbildningsnämnden tagit del av skriftlig redogörelse
över organisation och arbetsprocesser inom utbildningsförvaltningen 2012 –
2016. Dokumentet kommenteras vid dagens möte.
Beslutsunderlag
Redogörelse över organisation och arbetsprocesser inom
utbildningsförvaltningen 2012 – 2016, utbildningsförvaltningen, 2017-0102.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av redogörelsen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:35

Förändrad ledningsorganisation inom utbildningsförvaltningen från
och med augusti 2017 – förslag
Bakgrund
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen avgår under hösten 2017 med
pension. En ny förvaltningschef behöver därmed rekryteras snarast efter
årsskiftet 2016/2017.
tjänstgöringsgrad och därmed avveckla den del av tjänsten som innebär
chefsuppdrag för utbildningskontoret. Detta som ett första steg inför
kommande pensionsavgång, 2021. En ny administrativ chef för
utbildningskontoret behöver därmed rekryteras, detta också snarast efter
årsskiftet 2016/2017.
Inför dessa kommande rekryteringar har en uppföljning av lednings-, stabsoch administrativ organisation framtagits; möjligheter och svårigheter i
nuvarande organisation.
Några alternativa organisationsförslag har framtagits.
(Bilaga)
Sammanfattning
Fördelarna med organisationsförslag 6 överväger; Kontrollspannet för ny
förvaltningschef blir mera än halverat jämfört med nuvarande situation.
Detta kommer att ge ny förvaltningschef avsevärt mycket bättre möjlighet
att leda och styra förvaltningens strategiska arbete, framtida övergripande
utveckling och samlade processer.
Chefslinjerna i dessa alternativ är också ”renare” och tydligare än
nuvarande avseende ledningen för stabs- och administrations-resurserna.
Alternativ 6 löser dock ej de stora kontrollspannen som förskole-chefer,
grundskolans rektorer och resursenhetschef har idag. I takt med att
invånarantalet i Mjölby nu växer kraftigt, kommer dessa kontrollspann med
största säkerhet att växa ytterligare. Man behöver alltså ganska omgående
starta en utredning avseende enhetsindelningen inom förskola och
grundskola samt se över ledningsorganisationen avseende resursenheten.
Beslutsunderlag
Missiv, utbildningsförvaltningen, 2017-02-01
Förslag på möjliga ledningsorganisationer, utbildningsförvaltningen, 201701-02
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras klockan 14:00 – 14:30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

7 (14)

§ 15 fortsättning
Utbildningsnämndens beslut
0,8 mkr av tilläggsbudget 2017 avsetts för att hösten 2017 utöka
ledningsorganisationen enligt förslag 6.
Från och med 2018 budgeteras för en utökad förvaltningsledning
enligt alternativ 6, vilket under de kommande åren innebär en utökad
årskostnad om 1,6 mkr. Från det att en av utbildningsstrategerna avgår
med pension återbesätts ej denna tjänst, utan istället rekryteras en
ytterligare verksamhetschef för förskola eller grundskola. Detta
medför en ytterligare kostnadsökning om ca 400 tkr/år.
Nuvarande utbildningschef ges i uppdrag att omgående starta
rekrytering av ny administrativ chef för utbildningskontoret.
Så snart ny utbildningschef är tillsatt uppdras åt denna/denne att starta
rekrytering av en ytterligare verksamhetschef enligt alternativ 6.
Den nya utbildningschefen ges i uppdrag att slutgiltigt avgöra hur
personalen inom stab och utbildningskontor skall organiseras; enligt
förslag 6 eller enligt förslag 6 med vissa justeringar.
Så snart den nya verksamhetschefen för grundskola/förskola tillträtt,
uppdras åt denna/denne att utreda ledningsorganisationen för
förskolan och grundskolan med intentionen att minska kontrollspannen för förskolechefer och grundskolerektorer så att ingen
ska ha ansvar för flera än 30 medarbetare.
Resursenhetschefen uppdras att, tillsammans med utbildningschefen,
se över ledningsorganisationen för resursenheten.
Protokollsanteckning
Vi anser att uppdraget bakom de presenterade förslagen skulle ha varit
skriftligt, och tydligt redovisat. Att så inte är fallet är en brist i ärendets
hantering.
Birgitta Engholm (M), Chatarina Jeppsson (M), Tobias Josefsson (L)
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Personalchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:23

Revisorernas granskningsrapport gällande köptrohet - svar
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
köptrohet i Mjölby kommun. Utbildningsnämnden ges möjlighet att till
kommunens revisorer lämna kommentarer och förslag till åtgärder gällande
granskningen.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden delar granskningsrapportens slutsatser och föreslår
samt arbetar aktivt med åtgärder till att förbättra köptroheten inom
utbildningsnämnden. Detta genom förbättrade stöddokument och
information till inköpsansvariga samt övervägande att föreslå att området
inrättas i internkontrollplanen för 2018.
Beslutsunderlag
Missiv, utbildningsförvaltningen, 2017-02-03
Svar, utbildningsförvaltningen, 2017-02-03
Begäran, kommunstyrelsen, 2016-12-12
Rapport, PwC, december 2016
Utbildningsnämndens beslut
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:128

Mobiltelefoner i skolan - svar på motion
Bakgrund
Andreas Östensson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om förbud mot mobiltelefoner under lektionstid. Utbildningsnämnden
förväntas yttra sig över motionen.
Sammanfattning
Mobiltelefoner kan störa undervisningen om de används på ett olämpligt
sätt. Enligt skollagen beslutar rektor om ordningsregler och de ska utarbetas
under medverkan av skolans elever. Därmed skapas samsyn på respektive
skola om hur man får en bra studiemiljö. Om de förebyggande åtgärderna i
form av ordningsregler inte är tillräckliga kan disciplinära åtgärder vidtas.
Även detta regleras i skollagen. Utbildningsförvaltningen har haft dialog om
motionen med grundskolornas och gymnasiets rektorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utbildningsförvaltningen 2017-02-03
Motion 2016-04-14
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommentarerna i
tjänsteskrivelse 2017-02-03 framförs som svar på motionen.
Reservation
Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:10

Mer fysisk aktivitet i skolan - svar på motion
Bakgrund
Moderaterna har lämnat in en motion om mer fysisk aktivitet i skolan.
Motionen föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Mjölby
kommun. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har haft dialog om motionen med grundskolornas
rektorer. Den positiva hälsoeffekten av fysisk aktivitet och även dess
koppling till skolresultat är belagd i forskning och väl kända.
Utbildningsförvaltningen ställer sig därför bakom andemeningen i
motionen. Det man på huvudmannanivå kan påverka är en eventuell
utökning av timplanen. Mjölby kommun har tidigare inte utnyttjat den
möjligheten, men inför hösten 2017 ökas antalet timmar något i matematik,
där måluppfyllelsen är låg. En ökning även i idrott och hälsa medför
ekonomiska konsekvenser i form av utökade lärarresurser, eventuellt även i
behov av mer idrottslokaler. Nationella timplanen ger viss möjlighet att
inom ramen för ”skolans val” öka antal timmar i vissa ämnen på bekostnad
av färre timmar i andra. Sådana omprioriteringar kan inte göras generellt av
huvudmannen, utan beslutas av rektor. Rörelse ska enligt skolans nationella
styrdokument vara en naturlig del av skoldagen, förutom genom
undervisning i idrott och hälsa, även genom möjlighet till andra typer av
daglig fysisk aktivitet och motorisk träning. Kommunens skolor erbjuder
detta på varierande sätt, t ex genom inslag av rörelse i undervisningen i
olika ämnen och rastverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utbildningsförvaltningen 2017-02-03
Motion daterad 2016-11-15
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar med hänvisning till att tjänsteskrivelsen inte
utgör ett fullständigt svar att återremittera ärendet till nämndens
sammanträde 2017-03-27.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:1

Delegationsbeslut januari 2017
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan
angivna delegationsbeslut:
Sammanfattning redovisade punkter
1 Organisatoriska ärenden
1 ärende. Beslut från utbildningschef.
2 Personalärenden
4 ärenden. Beslut från förskolechefer
3 Barn- och elevärenden
11 ärenden. Beslut från rektor, utbildningschef och utbildningsstrateg.
4 Ekonomiska ärenden
3 ärenden. Beslut från rektor och utbildningschef
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden 2017-01-01 – 2017-01-31.

Utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:39

Rapporter
Sammanfattning
Redovisning av skriftliga rapporter och analyser föreläggs nämnden.
Inför dagens möte har skriftlig rapport över elevfrånvaro höstterminen 2016
samt rutin för närvaro för Mjölby kommuns grundskolor delgivits nämnden.
Nämnden anser att rutinerna är bra men att rapporten visar på en allt för hög
frånvaro varför elevfrånvaron ska vare ett fortsatt prioriterat område att
arbeta med (UTB/2017:39).
Skriftlig analys av arbetsmiljön 2016 utifrån enheternas sammanställning av
arbetsmiljön har delgivits nämnden inför mötet (UTB/2017:39).
Miljökontorets delegationsbeslut
Beslut om att upphäva förbud mot att använda verksamhetens duschar med
anledning av legionella, Blåklintskolan (UTB/ 2016:194).
Beslutsunderlag
Elevfrånvaro, utbildningsförvaltningen, 2017-01-23
Närvarorutin, utbildningsförvaltningen, 2016-09-07
Arbetsmiljö i samverkan – analys av 2016, utbildningsförvaltningen, 201702-14

Utbildningsnämndens beslut
Redovisning av rapporterna godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:39

Information
Sammanfattning
Följande information delges nämnden.
Chefen för Mjölby gymnasium informerar om preliminärt antal sökande till
studievägar inom Mjölby gymnasium inför höstterminen 2017 samt
preliminära programpriser som följer av det.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2017:39

Meddelande
Sammanfattning
Utbildningschefen meddelar sammanställning/analys av inlämnade
avgångsintervjuer andra halvåret 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning/analys, utbildningsförvaltningen, 2016-12-06

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av meddelandet.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

