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Plats och tid  Zoom- möte KS-salen, klockan 13:00- 17:30 

Ajournering: 14:30 – 14:45, 16:05 – 16:25, 16:55 – 17:00 
  
Beslutande Gun-Inger Andersson (L),ordförande 

Albert Lindell (S)  

Nina Stenmark (M) 

Maria Josefsson (L) ersätter Kristina Selvin (S) § 17 

Felicia Svensson (S) ersätter Kristina Selvin (S) §§ 18-38 

Nina Asklöf (S) 

Tony Lingeby (C) 

Therese Gustafsson (KD) 

Annette Ohlsson (M) ersätter Tommy Borg (M) §§ 17-38 

Andreas Östensson (SD) 

 Ersättare  Maria Josefsson (L) 

  Övriga deltagande Christer Lordh, förvaltningschef 

Helena Kugelberg Palmqvist, förvaltningssekreterare 

Caroline Andersson, verksamhetschef för grundskolan, §17 

Maria Karlström, t.f. verksamhetschef för resursenheten, §18 

Sofia Isaksson, t.f. medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, §18 

Inger Tingman, personaladministratör, §21 

Thomas Kinell, utbildningsstrateg, §§22-24 

Robert Bostedt, förvaltningsekonom, §§24-27 

Kerstin Massawe, utbildningsstrateg, §28 
 

Utses att justera Nina Stenmark (M)  
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plats och tid 

 
Utbildningskontoret 2021-03-25 klockan 16:00 
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§16- §38  
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  Helena Kugelberg-Palmqvist  
  

  
 
Ordförande 

 

 

  

  Gun-Inger Andersson (L)   
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  Nina Stenmark (M)   
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§ 16  

    

Godkännande av dagordning samt fråga om jäv 
 

Beslut 

En övrig fråga har anmälts med anledning av inkommen synpunkt angående 

policy för skoldatorer och Chrome books 

 

Ärendet behandlas som punkt 25. 

 

 

___ 
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§ 17      Dnr UTB/2021:33 

 

Verksamhetsrapportering Trojenborgskolan 
 

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-14, § 132 UTB/2020:41 

informerades nämnden om pågående arbete med att klargöra var det finns 

områden för förbättring, och hur skolan kan arbeta med dessa. Vid 

utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-08, §15 begärde Anette Ohlsson (M) 

en uppföljning av det pågående arbetet. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för grundskolan redogör för ett antal förbättringsområden som 

rektor identifierat och som skolan ska arbeta vidare med.  

 

Regelbundna avstämningar sker mellan verksamhetschef och rektor.  

 
 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen och får ytterligare 

återkoppling vid augustinämnden. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 18      Dnr UTB/2021:62 

 

Patientsäkerhetsberättelse 
 

Bakgrund 

Vårdgivare är skyldiga enligt lag att upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje 

år. I patientsäkerhetsberättelsen ska det beskrivas hur vårdgivaren har arbetat med 

patientsäkerhet under året som gått.  

  

Sammanfattning 

Under året har styrgruppens arbete fokuserats kring att säkerställa byte av 

dokumentationssystem, klargöra sekretesslagstiftning i relation till 

dokumentationssystem samt ställa om verksamheten efter rådande restriktioner i 

relation till pandemin. Skolsköterskor/skolläkare har bland annat arbetat med 

livsstilsfrågor och hygienprojektet. Psykologgruppen har bland annat fokuserat på 

arbete kring fysisk lärmiljö och att skapa likvärdighet kring när utredning kring 

särskola inleds.  

Under året har olika typer av händelser inkommit och hanterats. Ingen av de 

händelser som rapporterats har bedömts som allvarlig. 

Loggkontroller har genomförts enligt rutin varje månad. Ingen misstanke om 

olaga dataintrång har noterats. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Patientsäkerhetsberättelse 2020-2021, 2021-03-04 

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska delen av elevhälsan. Läsåret 2020-2021, 

2021-02-26 

  

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 

  elevhälsans medicinska insats under verksamhetsåret 2020-2021  

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Resursenhetschef 

Akten 
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§ 19      Dnr UTB/2020:217 

 

Rapport om skolornas närvaroarbetet 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun deltar i Skolverkets samarbetsprojekt Samverkan bästa skola. 

Inom projektet har ett antal arbetsområden tagits fram i syfte att höga elevernas 

måluppfyllelse. Ett område är att arbeta med elevers närvaro och 

närvarofrämjande insatser. En samordnare har anställts för att leda arbetet. 

 

Utbildningsnämnden fattade den 16 juni 2020 beslut (§62) om att rapportering av 

närvaroarbetet ska ske varje kvartal. 

 

Sammanfattning 

Coronapandemin har påverkat det närvarofrämjande arbetet, inte minst syn det i 

statistiken för elevnärvaron. 

Implementering av stödmaterial för det systematiska närvarofrämjande arbetet har 

inletts. Arbete med att skifta fokus från enbart åtgärdande arbete till att 

implementera ett närvarofrämjande arbete i hela organisationen har påbörjats.  

För samordning av implementering av närvaroarbetet har en arbetsgrupp 

bestående av rektorer och personal från förvaltningen bildats. 

Samarbete med Socialtjänsten har intensifierats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Rapport om skolornas närvaroarbete samt statistik för hösten 

2020, 2021-03-12 

Rapport om skolornas närvaroarbete samt statistik för hösten 2020,  

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer samt verksamhetschefer för grundskola och gymnasium 

Akten 
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§ 20      Dnr UTB/2021:63 

 

Skolfoto 
 

Bakgrund 

I och med GDPR:s ikraftträdande krävs att det finns ett syfte och en laglig grund 

för hantering av personuppgifter. Skolfotografering innebär att en stor mängd 

personuppgifter behöver hanteras (bilder, namn, personnummer med mera). Om 

skolfotografering ska genomföras måste det finnas ett syfte med fotograferingen 

som gynnar eller stöttar utbildning. Utbildningsförvaltningen har sett behov av att 

se över om, och i så fall på vilket sätt, nuvarande form av skolfotografering stödjer 

skolornas utbildningsverksamhet. 
 
Sammanfattning 

En genomlysning av behovet av skolkataloger, porträttfotografering, och 

studentfotografering har gjorts. Det går inte att generellt säga att alla skolor i 

kommunen har behov av något av detta. Det finns önskemål om att kunna koppla 

foton till elever, och det är genomförbart i kommunens elevregister Tieto. 

Slutsatsen är att skolfotografering i nuvarande form därför inte bör utföras.  
 
Skolfoton uppskattas även av många privatpersoner, men eftersom det inte ligger 

inom skolans ansvarsområde att tillgodose elevers och vårdnadshavares önskan 

om till exempel klassfoton är det en fråga som föräldraråd eller andra former av 

skolråd kan ta hand om. Gällande studentfotografering kan elevråd eller 

studentråd organisera fotografering om de vill. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-04  

 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Andreas Östensson (SD) föreslår att skolfotografering ska vara kvar i nuvarande 

form. 

Ordföranden föreslår beslut enligt utbildningsförvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 

bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslut 

 

1. Skolfotografering med skolfotoföretag och med vidareförsäljning till 

exempelvis vårdnadshavare i Mjölby kommuns grund- och 

gymnasieskolor upphör från och med höstterminen 2021 

 

Reservation 

Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 

förslag. 

___ 

Beslutet skickas till: Rektorer och administratörer för grund- och gymnasieskola 
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§ 21      Dnr UTB/2021:64 

 

Rapport om sjukfrånvaro personal 2020 
 

Bakgrund 

Statistik över sjukfrånvaro hos personalen inom utbildningsförvaltningen 

redovisas två gånger per år.  

  

Sammanfattning 

Den totala sjukfrånvaron (kort- och långtidsfrånvaro) inom 

utbildningsförvaltningen har ökat under 2020 men är fortsatt lägre än kommunen i 

genomsnitt. Det varierar mellan de olika skolformerna. Förskolan har högst 

frånvaro (10,5% under 2020) medan gymnasieskolans och vuxenutbildningens 

sjukfrånvaro är mycket låg (1,8% respektive 2%).  

 

Pandemin har påverkat sjukfrånvaron. Inom förskolan och grundskolan, som 

bedrivit vanlig verksamhet, kan man se en ökning medan de verksamheter som till 

största delen bedrivit distansundervisning (gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen) ser en minskning i sjukfrånvaron. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Sjukstatistik 2020 helår, 2021-03-05 

Sjukstatistik helår 2020, 2021-02-25 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 22      Dnr UTB/2018:184 

 

Skolorganisation Mjölby tätort 
 

Bakgrund 

Med anledning av att befolkningsprognoserna har visat på en kommande kraftig 

ökning av antalet elever i grundskolan, så har det genomförts utredning av 

behovet av ny- och utbyggnad av skolor. Som följd av utredningen har det även 

anslagits investeringsmedel för första etappen av utbyggnaden. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas information om hur processen fortskrider, och 

nu aktuella tidplaner för de i etapp ett ingående projekten. Informationen omfattar 

även en bedömning av behov av tidsbegränsade lokaler under byggtiden. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av utbildningsstrateg 

Powerpoint –  Skolorganisation Mjölby tätort 2021-03-22  

Funktionsprogram – Lagmansskolan 2020-11-23 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 23      Dnr UTB/2021:39 

 

Yttrande över förslag till Parkeringar i planering och bygglov 
 

Bakgrund 

En arbetsgrupp med tjänstemän från Service- och teknikförvaltningen samt 

Byggnadskontoret har tagit fram rapporten Parkeringar i planering och bygglov. 

Rapporten ska utgöra vägledning/riktlinjer för Byggnadskontorets arbete med 

parkeringsfrågan i såväl planskedet som vid bygglovsprövning. 

  

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att det tas fram en vägledning för 

bedömning av parkeringsbehoven, och förslaget till rapport ligger i linje med 

kommunens vision,  genom att stimulera till ökad cykel- och kollektivtrafikandel 

av den totala trafiken.  

 

I huvudsak har utbildningsförvaltningen tittat på parkeringstalen för  

verksamheterna förskola och skola som utbildningsnämnden ansvarar för. 

Parkeringstalen avseende bilparkering för anställda vid förskola med 5,3 per 1000 

m² BTA och vid låg- och mellanstadieskola med 5,6 per 1000 m² BTA, kan 

upplevas lågt med tanke på antalet medarbetare. Om man som i rapporten utgår 

från att en relativt stor andel medarbetare som bor och arbetar i den aktuella 

tätorten, går eller cyklar till arbetet, kan det dock anses mer rimligt.  

 

Det bör ändå vara möjligt att vid ett aktuellt byggprojekt till viss del frångå 

vägledningens parkeringstal. Om förskolan/skolan ligger relativt långt från 

resecentrum och allmänna parkeringsytor ökar sannolikt behovet av bilparkering 

något.   

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över förslag till Parkeringar i planering och bygglov, 

2021-03-01 

Remiss - Parkeringar i planering och bygglov, 2021-01-27 

 

Anette Ohlsson (M) föreslår följande ändring av sammanfattningens tredje kapitel, 

första mening: 

Det ska ändå vara möjligt att vid ett aktuellt byggprojekt frångå vägledningens 

parkeringstal vad gäller tid och antal.   

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden avger yttrande i enlighet med upprättat förslag men 

med föreslagen ändring.  

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnads- och räddningsnämnden, Akten 
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§ 24      Dnr UTB/2021:8 

 

Förutsättningar för statsbidrag 
 

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-08, §15 begärde Anette Ohlsson 

(M) en redogörelse över möjliga och av förvaltningen sökta statsbidrag från 

Skolverket. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte redovisar förvaltningsekonomen en samlad bild av möjliga 

statsbidrag samt vilka som sökts av förvaltningen. Vidare redovisas beviljade 

belopp under perioden 2018 – 2021. 

Redovisningen till Skolverket av respektive bidrag sker i regel året efter 

bidragsåret. Det innebär att det kan bli justeringar av beloppen i efterhand. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av möjliga statsbidrag med kommentarer 

Redovisning av beviljade belopp för perioden 2018 – 2021, 2021-03-09 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Utbildningsnämnden  2021-03-22  12 (26) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 25      Dnr UTB/2020:15 

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2020 
 

Bakgrund 

Verksamhetsberättelsen sammanfattar året som gått genom att beskriva 

verksamheten, viktiga händelser, satsningar som genomförts, samt redovisa hur 

väl nämnden har nått upp till de mål och åtaganden som beslutades för året. 

Verksamhetsberättelsen innehåller även en 12-månadersuppföljning av ekonomin. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med att öka måluppfyllelsen i skolan. 

Utvecklingsarbete för förbättrade elevresultat har skett tillsammans med 

Skolverket inom ramen för Samverkan för Bästa Skola. Utifrån detta har sedan 

samtliga skolformer och skolenheter involverats i olika insatser, där ledarskap i 

klassrummet, rektors pedagogiska ledarskap och huvudmannens ledarskap 

tillsammans med ett skolnärvaroprojekt varit huvudfokus.  

Verksamhetsberättelsen omfattar även genomfört utvecklingsarbete på 

verksamhetsnivå, samt i vilken mån verksamhetsplanen har genomförts, och 

kommentarer om resultatet av aktiviteterna.  

 

Det ekonomiska utfallet samt förklaringar till budgetavvikelse redovisas totalt 

samt fördelat på verksamhetsnivå, men även fördelat per kostnadsslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning 2020,  

2021-03-15 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2020, 2021-03-15 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning 2020 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 26      Dnr UTB/2021:15 

 

Ekonomisk uppföljning 2021 
 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden delges varje månad en rapport om det ekonomiska läget. 

Nämndens budget är uppdelad på verksamheterna, utbildningsförvaltning samt 

nämnd.  

 

Sammanfattning  

Årets första ekonomiska prognos redovisas. Den görs utifrån utfallen för januari 

och februari. Eftersom det är så tidigt på året så råder stor osäkerhet i prognosen. 

Gymnasiets första sökperiod för antagningen 2021 är avslutad och denna indikerar 

att gymnasiets interkommunala budget ligger i linje med söket. Verksamheterna 

ligger generellt i balans, med undantag för grundskolan, där ett beslut tagits om 

utökning av biträdande rektor vilket kostar 580 tkr år 2021. Det bekostas med 

nämndens ofördelade medel. Utöver detta finns underskott på 1.000 tkr för ökade 

tilläggsbelopp (för barn i behov av särskilt stöd) inom grundskolan. Till följd av 

detta gör nämndens verksamheter ett underskott på ca 1,5 mkr, men det täcks upp 

av nämndens ofördelade medel på 4,8 mkr. 3,3 mkr finns då kvar av nämndens 

ofördelade medel. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsprognos: Februari 2021, Utbildningsnämnden 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för februari 

2021. 

 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 27      Dnr UTB/2021:58 

 

Utveckling av den kommunala vuxenutbildningen 
 

Bakgrund 

Handslag för Mjölby har tagit fram ett uppdrag som innebär en förstärkning av 

kommunens vuxenutbildning för att fler ska komma i sysselsättning eller studier 

så att fler kan komma i egen försörjning. Vid kommunstyrelsens sammanträde 

2021-02-10, §27 dnr KS/2021:60 beslutades att tilldela vuxenutbildningen  

2,9 miljoner för att successivt och långsiktigt förstärka vuxenutbildningen och att 

medel ska tas från kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 

Sammanfattning 

2,9 mkr har tillförts Vuxenutbildningen 2021 som del av en politisk satsning på 

Vuxenutbildningen. Denna satsning är riktad mot följande kostnadsposter: 

 Utöka Studie- och yrkesvägledarorganisationen för att åstadkomma 2 heltider 

från dagens 1 heltid. 

 Upprätthålla distanskurser på 2020-års nivå. 

 Utöka undervisning inom distanskurser. 

 Utöka undervisningen inom yrkesutbildningar (yrkesvux). 

 

Av dessa 2,9 mkr tillförda medel beräknas 2,4 mkr kunna omsättas under 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av förvaltningsekonom 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner riktade satsningen mot angivna poster. 

 

 

___ 
 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 28      Dnr UTB/2019:224 

 

Stadieanpassad årskursfördelning – delrapportering 
 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav i december 2019 utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för en stadieanpassning av årskursfördelningen mellan 

kommunens grundskolor i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Förvaltningen 

har därefter vid några tillfällen lämnat delrapporter till nämnden.  
 
Sammanfattning 

Hittills har uppdraget från nämnden inneburit att utreda vilken organisation som 

bedöms kunna ge bäst resultat för elevernas måluppfyllelse utan att ta hänsyn till 

det ekonomiska perspektivet. Utredningen har nu nått ett skede då förvaltningen 

behöver ett förtydligat uppdrag för att fortsätta arbetet. De organisatoriska 

alternativen i Skänninge innebär kostnader för investeringar i lokaler. Vidare har 

det i Skänningeområdet konstaterats att några av alternativen som kan ge 

förbättrade  förutsättningar för grundskolan, påverkar förskolans verksamhet 

negativt. I Mantorpsområdet har under utredningens gång framkommit önskemål 

från skolråd och byalag om översyn av skolupptagningsområdena. Förvaltningen 

önskar inriktningsbeslut i dessa frågeställningar för att veta vilket fokus den 

fortsatta utredningen bör ha.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Stadieanpassad årskursfördelning – delrapport, 2021-03-15  

Stadieanpassad årskursfördelning - delrapport mars 2021, 2021-03-15 

Måluppfyllelse för elever från Normlösa och Västra Harg jämfört med andra 

skolor, 2021-02-19 

Stadieanpassad årskursfördelning- Skänninge, delrapport, 2021-02-02 

Stadieanpassad årskursfördelning i Mantorpsområdet, delrapport,  

2021-02-12 
 
Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden fattar följande inriktningsbeslut: 

 

Utredningens inriktning är sammanhållna stadier 

 

Skänninge 

Fortsatt utreda alternativ A ( Bjälbotull F-3, Lindblads 4-6, Väderstad F-6, 

Trojenborg  7-9), där utredningen ska inkludera förslag på 

förskoleverksamhet utifrån prognosticerad befolkningsutveckling. 

 

Utred ett alternativ där skolorganisationen använder befintliga lokaler och 

med lokalanpassningar motsvarande maximalt 4 miljoner kronor. 

 

Mantorp 

Fortsatt utredning av alternativet med F-6 i Västra Harg och Normlösa. 
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§ 28 fortsättning 

 

Utred effekter på elevunderlag i Västra Harg och Normlösa vid 

ändrat/utökat skolupptagningsområde med beaktande av att kommunens 

samlade skolskjutskostnader endast får öka marginellt. 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 29      Dnr UTB/2021:33 

 

Sammanfattning av arbetsdagen 
 

Sammanfattning 

Under utbildningsnämndens förmiddagsmöte har följande ämnen behandlats: 

 

Återkoppling av arbetet med Årsplanering 

Verksamhetschefer såg ett behov av att synliggöra och se strukturer för 

arbetsuppgifter, rapporter, statistik med mera som tas fram eller arbetas med i 

förvaltningen. En arbetsgrupp tillsattes för att skapa en  årsplanering. Idag görs en 

återkoppling av arbetet. 

 

Delrapportering av stadieanpassad årskursfördelning med diskussion om 

fortsatt inriktningsbeslut 

Redovisas under punkten Stadieanpassad årskursfördelning – delrapportering i detta 

protokoll 

 

Genomgång av nämndens verksamhetsberättelse 

Förvaltningschef, ekonom och verksamhetschefer redogör för 

verksamhetsberättelsen. 

Redovisas under punkten Nämndens verksamhetsberättelse 2020 i detta protokoll 

 

___ 
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§ 30      Dnr UTB/2021:32 

 

Muntlig information från utbildningschef och ordförande 
 

Sammanfattning 

Nämndens ordförande informerar om följande: 

 Möte med skolråden i Västra Harg och Normlösa skola angående 

stadieanpassad årskursfördelning 

 Deltagit vid kommunens Mål och resultatdag 

 Sveriges kommuner och regioners (SKR) webkonferens om skolor och 

pandemin, där skolverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges elevkårer, 

utbildningsdepartementet med flera deltog. 

 Möte med byalagen i Västra Harg och Normlösa angående stadieanpassad 

årskursfördelning 

 Deltagit i Skolverkets dialog om vuxenutbildningen om samverkan mellan 

kommuner där lärcenter kan vara en viktig del. 

 Möte med Teknikcollege Östergötland för genomgång av de utbildningar som 

ingår i Teknikcollege Östergötland 

 Möte med näringslivsrådet där gymnasiet, vuxenutbildningen och 

yrkeshögskolan presenterades. Näringslivet visade på sina kompetensbehov. 

 

Utbildningschef informerar om följande: 

 Följande rekryteringar är gjorda: 

Anna Billberg, rektor Väderstad förskola och skola 

Anna Alm, rektor Blåklintskolan åk 4-6 

Camilla Wall, biträdande rektor Vifolkaskolan åk 7-9 

Elizabeth Lindlöv, IT-strateg med pedagogisk inriktning 

 Jenny Holm logistiker förskola, grundskola har sagt upp sin tjänst 

 Utredningsuppdrag avseende utbud och organisation på kort och lång sikt, för 

Mjölby gymnasium och vuxenutbildning 

 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 31      Dnr UTB/2020:25 

 

Revisionsrapport 2020 (GDPR) - svar på rekommendationer 
 

Bakgrund 

Under andra halvåret 2020 genomförde kommunens dataskyddsombud en 

revision avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen. Syftet med revisionen 

var att se över att det finns strukturer för att skydda personuppgifter från obehörig 

åtkomst. Fokus har varit på hantering av behörigheter för IT-system vid 

avslutande av anställning. 

 

Sammanfattning 

Ett IT-system, Procapita/Tieto Education, inom utbildningsförvaltningens 

ansvarsområde har valts ut för granskning. 

Granskningen visar att det i dagsläget endast är personer anställda i kommunen 

som har behörighet till systemet. Det kan därför antas att ansvarig avdelning för 

systemet arbetar på ett medvetet sätt för att säkerställa att personer som avslutar 

sin anställning i kommunen inte fortsatt har tillgång till personuppgifter som de 

inte längre är behöriga till. 

 

Dataskyddsombudet rekommenderar utbildningsnämnden att, för övriga IT-

system inom nämndens ansvarsområde, säkerställa att: 

 

 Endast behöriga användare har åtkomst till systemen. 

 Det finns dokumenterade rutiner för uppföljning och uppdatering av 

behörighet för användare som slutar eller byter arbetsuppgifter. Minst en 

gång per år bör det kontrolleras att bara behöriga användare är 

registrerade i behörighetssystemet. 

 Sammantaget anser utbildningsförvaltning att dataskyddsombudets granskning 

visar att förvaltningen har ett medvetet arbete med att skydda personuppgifter 

från obehörig åtkomst. Förvaltningen ställer sig bakom att arbetet och rutinen för 

detta kontinuerligt behöver följas upp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Behörigheter och rutiner för IT-system inom 

utbildningsnämndens ansvarsområde, 2021-03-01 

Revisionsrapport – GDPR 2020, 2021-02-22 

  

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltning i uppdrag att arbeta 

vidare med de rekommendationer som framkommer i rapporten. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: Akten 
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§ 32      Dnr UTB/2020:143, UTB/2021:1 

 

Delegationsordning – revidering 
 

Bakgrund 

I nämndens delegationsordning finns listat vilka beslut som får fattas av 

tjänstepersoner istället för av nämnden.  

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-08-25 § 84, att delegera till verksamhetschef 

att för elev som är folkbokförd i annan kommun än Mjölby rapportera till 

hemkommunen i de fall elev har hög frånvaro som föranlett att utredning inletts. 

Det har därefter framkommit att en enklare hantering är att rapporteringen istället 

görs av rektor.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Delegationsordning - Revidering 

Protokollsutdrag - § 84, Delegationsordning – tillägg, 2020-08-25 

Delegationsordning för utbildningsnämnden, fastställd 2018-12-17, reviderad 2020-

08-25 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden delegerar till rektor för grundskola att rapportera till 

hemkommunen i de fall elev folkbokförd i annan kommun har hög 

frånvaro som föranlett att utredning inletts. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 
Akten 
Rektorer inom grundskolan 
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§ 33      Dnr UTB/2021:1 

 

Anmälan 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. 

 

Sammanfattning redovisade punkter 

 

Personalärende: 58 ärenden från utbildningsförvaltningen (anställningar),  

tf förvaltningschef 

 

Barn och elevärenden: 11 ärenden från rektor, verksamhetschef grundskola, 

förvaltningschef, skolskjutssamordnare 

 

Övriga ärenden: 2 ärenden från tf förvaltningschef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Delegerade ärenden januari och februari 2021, 2021-03-03 

Förteckning – Delegerade ärenden under januari och februari 2021,  

2021-03-03 

 

Beslut  

 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 34      Dnr UTB/2021:31 

 

Rapporter från miljökontoret 
 

Bakgrund 

Miljökontoret genomför regelbundna kontroller och tillsyn av verksamheters 

lokaler med mera. Kontrollerna kan i vissa fall leda till förelägganden om åtgärder. 

Inför varje sammanträde görs en sammanfattning av de rapporter och beslut som 

har kommit in sedan föregående rapport. 

  

Sammanfattning 

Följande rapport har inkommit: 

 

Protokoll från kommunal tillsyn över rökförbud vid offentlig plats – 6 kap 2 § Lag 

(SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 

 Trojeborgsskolan: Beslut – Verksamhetsutövaren bör korrigera viss 

information som förmedlas kring rökförbud. UTB/2021:59 

 

 Lagmansskolan: Beslut – Verksamhetsutövaren bör sanera vandaliserad skylt 

som informerar om att det råder rökförbud. UTB/2021:59 

 

 Vifolkaskolan, Blåklintskolan, Dackeskolan och Kungshögaskolan: Beslut – 

Inga avvikelser noterades. UTB/2021:59 

 

På vissa av skolorna noterades cigarettfimpar och cigarettpaket vilket indikerar att 

rökning förekommer.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Rapport från Miljökontoret, februari 2021,  

2021-03-03. 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 35      Dnr UTB/2020:156, UTB/2020:175,        

                                               UTB/2021:20, UTB/2021:43, UTB/2021:44 

 

Övriga meddelanden 
 

Sammanfattning 

Följande handlingar har inkommit till utbildningsnämnden och redovisas för 

kännedom  

 

Beslutsunderlag 

Redovisade skrivelser och meddelanden. 

 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §7, dnr KS/2020:130 Revisionens granskning 

av strategiskt kompetensförsörjningsarbete  

 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige §5, dnr KS/2020:130 Revisionens 

granskning av strategiskt kompetensförsörjningsarbete 

 

Revisionsrapport – Granskning – Ändamålsenlig IT-organisation, 2020-10-12 

 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §5, dnr KS/2020:312, Revisionens granskning 

av IT och informationssäkerhet  

 

Svar på revisionens granskning av IT och informationssäkerhet, dnr KS/2020:312 

 

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen §6, dnr KS/2020:311 Revisionens  granskning 

av ekonomistyrning - information - till KF 

 

Svar på revisionsrapport "Granskning av ekonomistyrning", dnr KS/2020:311 

 

Protokollsutdrag, omsorgs- och socialnämnden §3, dnr OSN/2020:98 Svar på 

granskningsrapport Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga 

 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §26, dnr KS/2018:168 Delprojekt chefsuppdrag 

(ChefiM) 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet 

 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 36      Dnr UTB/2021:33 

 

Information om läget kopplat till Corona 
 

Sammanfattning 

I kontakt med Smittskydd ges bilden av att läget i länet är stabilt med någon 

ökning av antal smittade. Det finns inga signaler på att smittan har ökat i skolorna 

vilket kan resultera i mer närundervisning. 

 

I kommunen ser man ingen ökning av smittade inom våra verksamheter. I de fall 

smitta förekommer är det personal som drabbats. Dialog förs kontinuerligt med 

Smittskydd. 

 

Det pågår planering av skolavslutning men inget är i dagsläget bestämt. 

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen 

 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 37      Dnr UTB/2021:61 

 

Yttrande över förslag till detaljplan Mjölby 40:7 (Eldslösa 
södra) 
 

Bakgrund 

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan Mjölby 40:7 

m.fl. Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med 

bostäder och en skola samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så 

stor mån som möjligt. 

 

Utbildningsnämnden bereds möjlighet att lämnas synpunkter på förslaget senast 

12 april 2021. 

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för etablering av en skola i området, samt 

möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget 

möjliggörs ca 65 villatomter och ca 50 andra bostäder i form  av radhus eller 

lägenheter.  

 

Planen anger ett möjligt läge för en ny grundskola. Just nu utreds parallellt ett 

geografiskt läge för en ny skola i norra Eldslösa. Vad som händer med skoltomten 

om den inte skulle exploateras är idag 

inte utrett. Användningen i området kan ändras inför granskning, alternativt att 

området skulle utgå. 

 

Utbildningsförvaltningen bedömer att detaljplanen bör ge förutsättningar för 

bredare användning än grundskola, så att det även finns möjlighet för byggnation 

av förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljplan för Mjölby 40:7 (Eldslösa södra) 

Tjänsteskrivelse  

 

Beslut 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande om att planen  även bör ge 

möjlighet för byggnation av förskola på den aktuella tomten.   

 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnads- och räddningsnämnden 

Akten 
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§ 38 

     

Övriga frågor 
 

Sammanfattning 

Anette Ohlsson (M) har av en vårdnadshavare fått fråga om en 

kommungemensam policy för skoldatorer och Chromebooks vad gäller 

installation av filter och/eller begränsningar i vilka sökresultat eleverna kan få upp 

i webbläsare eller på Youtube. Anledningen är att en elev fått upp ett oväntat och 

obehagligt sökresultat under lektion.  

 

Utbildningsförvaltningen svarar att det finns ett porrfilter i kommunens nätverk, 

dock ej på enskilda datorer. Filtret gäller både för elev- och personalnätverk. Att 

detta har kunnat hända, trots filter, är inte acceptabelt vilket gör att förvaltningen 

tillsammans med IT-avdelningen ska utreda frågan och lämna svar till 

vårdnadshavare. 

 

___ 

 

 
 

 

 


