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Plats och tid Kommunhuset, Växjösalen, 14:00-19:44 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sigvard Jakopsson (M), ordförande 
Torgny Klasson (L), 1:e vice ordförande 
Martina Forsberg (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Stålne (M) 
Viktor Klar (M) 
Tina Sturesson (C) 
Åsa Björkman (KD) 
Magnus Folcker (MP) 
Hugo Hermansson (S) 
Dennis Borglin (S) 
Romeo Pettersson (SD) 
Björn Kleinhenz (V) §§ 64-73, § 74 ej beslut 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Olle Sundin (M) 
Marianne Nordin (S) 
Jane Lundh (S), §§ 64-73, § 74 ej beslut 
Harry White (S), §§ 74-91 
Pernilla Ramström (V), 74-91 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Emma Falkbacken (M) 
Annika Schilling (L) 
Mimmi Rito (C) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Pernilla Bodin (MP),  
Martin Landelius (SD) 
Pernilla Ramström (V), §§ 64-73, § 74 ej beslut 
Harry White (S), §§ 64-73, § 74 ej beslut 

 
Tjänstepersoner 

 
Anders Elingfors, förvaltningschef 
Carl O Mattsson, verksamhetscontroller 
Henrik Ahlin, avdelningschef 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef  
Andreas Åstrand, projektledare, §§ 64-65, §§ 67-
70 
Benny Johansson, kommunrevisor, §§ 64-65, 67 
Helen Karlsson-Jacobsson, 
verksamhetscontroller, 64-71 
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Jaana Vainio, biträdande verksamhetschef, §§ 
64-71 
Joakim Nertyk, KPMG, §§ 64-66 
Monika Hernborg-Charlin, verksamhetschef, §§ 
64-71 
Nicklas Hård, controller, § 70-72 
Nils Fransson, kommunrevisor, §§ 64-65, 67 
Therese Eklund, enhetschef, §§ 64-87 
Therese Gylling, verksamhetscontroller, 64-71 

 
Övriga 

 
Anne-Lie Nilsson, Lärarförbundet, §§ 64-87 
Ingen allmänhet närvarande 
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Justering 

 

 

 
Sekreterare 

 
 
 
Carl O Mattsson, verksamhetscontroller 
 
 

 
Ordförande 

 
 
 
Sigvard Jakobsson (M) 

 
 
 
Justerare 

 
 
 
 
 
Martina Forsberg (S) 

 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
 
§§ 64-77, §§ 83- 88, § 91 
 
 

Ajournering 14:01-14:02, 15:10-15:20, 18:45-19:00, 19:30-19:40 

Anmärkning Paragraferna §§ 78- 82, §§ 89-90 justerade 
omedelbart och återfinns därför ej i denna 
version av protokollet.  
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Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 

§ 64 Beslut: Val av justerare 
§ 65 Beslut: Fastställande av dagordning 
§ 66 Allmänhetens frågestund 
§ 67 Kommunens revisorer: Protokollsutdrag 2022-04-08 § 71 
Granskning av likvärdig skola 
§ 68 Information: VöFAB 
§ 69 Lokalärende: Slottets förskola 
§ 70 Lokalärende: Åby skola 
§ 71 Information: Presentation av förskolans verksamhet 
§ 72 Information: Ekonomiläget, maj 2022 
§ 73 Information: Återkoppling, Workshop skolsegregation 
§ 74 Information: Strategisk kompetensförsörjning 
§ 75 Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt 
§ 76 Vänsterpartiet: Skrivelse extra satsning för att öka simkunnigheten 
och minska risken för drunkningsolyckor. 
§ 77 Kommunstyrelsen: Remiss motion om gratis mensskydd i Växjö 
skolor - (V) 
§ 78 Skolinspektionen: Remiss (dnr 2021:8861) Ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
Växjö Fria Gymnasium 
§ 79 Skolinspektionen: Remiss (dnr 2022:938) Ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB 
§ 80 Skolinspektionen: Remiss (dnr 2022:701) Ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
ProCivitas Privata Gymnasium Växjö 
§ 81 Skolinspektionen: Remiss (dnr 2022:952) Ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, 
Thorengruppen AB 
§ 82 Skolinspektionen: Remiss (dnr 2022:974) Ansökan om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola, 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
§ 83 Dokumenthanteringsplan: Revidering, maj 2022 
§ 84 Revidering av stipendium för personal 
§ 85 Informationsärende: Handlingar för kännedom, maj 2022. 
§ 86 Information: Rapportering av delegationsbeslut, maj 2022 
§ 87 Övriga frågor 
§ 88 Information verksamhet: Elevärenden, maj 2022 
§ 89 Kungsmadskolan: Avstängning 
§ 90 Kungsmadskolan: Avstängning 
§ 91 Byte av system för närvaro och frånvaro  
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§ 64    
 
 

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

Martina Forsberg (S) väljs till justerare. 
 
Bakgrund 
Justerare kallas den som godkänner ett mötesprotokoll. Hen 
kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
bestämdes på mötet. 
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§ 65    
 
 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 
 
Bakgrund 
Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas om. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse, reviderad under sammanträdet 
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§ 66    
 
 

Allmänhetens frågestund 

Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.       
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§ 67   DNR UTBN 2022-00379 
 
 

Revisionsrapport: Granskning av likvärdig skola 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
 

Bakgrund 

Nils Fransson och Benny Johansson, kommunrevisorer, redogör 
tillsammans med Joakim Nertyk, KPMG, för den granskning som 
genomförts gällande likvärdig skola. Syftet har varit att översiktligt 
bedöma om den kommunala huvudmannens skolenheter har 
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. 
  
Bedömningen görs att grundskolenheterna inte fullt ut har 
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Ställningstagandet 
grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal 
varierar betydligt mellan skolenheterna, att svenska som andraspråk 
inte bedrivs likvärdigt vid kommunens skolor och att alla elever i behov 
av särskilt stöd inte får det och att orsaken bedöms vara respektive 
skolenhets förutsättningar. 
  
Granskningen bedömer dock att huvudmannen under de senaste åren 
har haft ett tydligt fokus på uppdraget att erbjuda en likvärdig 
utbildning för kommunens grundskoleelever. Utmaningar inom en rad 
områden, från resursfördelningssystem till undervisning i svenska som 
andraspråk har analyserats eller håller på att analyseras. Åtgärder för att 
stärka förutsättningar för likvärdig skola har också vidtagits bland annat 
genom organisationsförändringar på huvudmannanivå. Att elevhälsan 
och insatser för nyanlända och elever med annat modersmål än svenska 
organiseras centralt samt att särskilt stöd för elever med extraordinära 
stödbehov möts med centrala insatser, till exempel central särskild 
undervisningsgrupp, bedömer rapporten vara bidragande till att stärka 
en likvärdig utbildning. 
 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport  
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§ 68    
 
 

Information: VöFAB och lokaler 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
 

Bakgrund 

Andreas Åstrand, projektledare, medverkar och svarar på frågor från de 
förtroendevalda. Vissa frågor finns inte någon möjlighet att besvara 
utifrån att projektledaren hastigt behövt ersätta tjänstepersonen som 
ursprungligen var tänkt att närvara vid sammanträdet, varvid nämnden 
önskar återkomma i frågan vid ett framtida sammanträde.   
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§ 69   DNR UTBN 2022-00368 
 
 

Lokalärende: Slottets Förskola 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
tillsammans med Vöfab att genomföra renovering av Förskolan Slottet, 
till en beräknad kostnad av 2,9 msek.  
 

Bakgrund 

Förskolan Slottet är lokaliserad på Hovshaga i en enplansbyggnad 
uppförd 1982. Under 2021 genomförde en oberoende konsult, på 
uppdrag av fastighetsägaren Vöfab, utredningar om byggnadens status. 
Utredningarna visar på skador i byggnadens ytterväggar och 
golvkonstruktion och omfattande renoveringsåtgärder rekommenderas. 
 

Bedömning 
Fastighetsägaren bedömer att fastighetens skick är så pass bra att en 
renovering rekommenderas att göras. Det är inte ekonomiskt 
försvarbart att riva fastigheten och bygga en ny förskola. Renoveringen 
beräknas kosta 2,9 msek. 
Renoveringen planeras att utföras under hösten 2022. Verksamheten 
kommer under renoveringen att utrymmas till andra lokaler, före detta 
Förskolan Björnens lokaler och till Gustavslunds förskola.  
 

Förslag 
Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden beslutar att 
ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete Vöfab renovera Förskolan 
Slottet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Vöfab 
För kännedom 
Lokalförsörjningsavdelningen  
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§ 70   DNR UTBN 2022-00367 
 
 

Lokalärende: Åby skola 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef att, i 
samarbete med lokalförsörjningsavdelningen och Vidingehem, 
genomföra invändig ombyggnation av delar i Åby skola till 
förskolelokaler och personallokaler samt utökning av 
parkeringslösningar vid enheten till en bedömd investeringskostnad på 
2,3 Mkr och en preliminär tillkommande hyra på 230 tkr/år (år 1). 
 

Bakgrund beslut 

Tidigare beslut 

Utbildningsnämnden beslutade i § 13/2022 att: 
1. ge förvaltningschef i uppdrag, i samarbete med Vidingehem AB 

och lokalförsörjningsgruppen, genomföra förhyrning och 
etablering av paviljonger vid Åby skola för undervisning samt 
matsal där hyran beräknas till ca. 2,5 Mkr/år. 

2. uppdra åt förvaltningschef att i samarbete med 
lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem genomföra 
projektering för invändig ombyggnation av delar av Åby skola till 
förskolelokaler till en bedömd investeringskostnad på 5 Mkr. 

3. starta lokalprojekt för Åby skola i syfte att ta fram förslag till en 
permanent lokallösning för skola och förskola och återkomma 
till nämnden inför beslut om projektering av projektet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 448/2021 
 

Bakgrund 

I Åby hyr utbildningsförvaltningen två fastigheter för verksamhet i 
förskola och skola. Dels lokaler för förskola och skola (Åby skola), 
fastighetsägare: Vidingehem, dels ytterligare en lokal för förskola med 
privat fastighetsägare. 
Utbildningsförvaltningen har tidigare beslutat om att samlokalisera 
samtliga förskole- och skolverksamheter i Åby till nuvarande 
skolfastighet. För att kunna upprätthålla samma antal platser i skola och 
förskola i Åby efter att förskolelokalen lämnas behöver det tillfälligt 
placeras paviljonger på skoltomten. 
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Idag finns även kök i bägge lokalerna. I samband med att all förskole- 
och skolverksamhet samlokaliseras på befintlig skolfastighet så kommer 
det krävas åtgärder i nuvarande skolkök och matsal för att möta den 
större mängden portioner som ska serveras vid enheten. 
 

Bedömning 

Samlokaliseringen av förskolan föreslås ske under 2022. För att möta 
behovet av fler barn på skoltomten samt ett större kök på skolan 
föreslås projektet ske i tre etapper: 

1. Etablering av två paviljonger. En paviljongbyggnad för extra kök 
och matsal samt en för delar av skolans undervisning1.  

2. Ombyggnation av kök, matsal samt inne i befintliga skollokaler till 
förskola och flytt av personalrum. När ombyggnationen är klar 
tas kök- och matsalspaviljongen bort.  

3. Permanent tillbyggnation och anpassning av skolbyggnaden för 
att hela skolans verksamhet ska kunna samlas i samma byggnad.  

 

Förslag 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att genomföra 
ombyggnation av Åby skola i syfte att skapa ytterligare lokaler för 
förskola, iordningsställa rum för personal samt viss utökning av 
parkeringsytan för att möta det större antalet barn i förskola. 
Projektering av kök och matsal pågår och beslut om ombyggnation 
fattas av nämnden som separat beslut. 

Ekonomi 

För ombyggnation av befintliga skollokaler till förskolelokaler, 
personalrum och utökning av parkering har en kostnadsbedömning 
tagits fram. 
Bedömd kostnad för ombyggnation ligger på 2,3 Mkr. Med en preliminär 
tillkommande hyra på 230 tkr/år (år 1). 

Tidplan 

Etablering av paviljonger och ombyggnation av förskolelokaler startar 
våren 2022. Beräknas klar till terminsstart höstterminen 2022. 
Ombyggnation förskolelokaler och personalrum inleds i maj 2022 och 
beräknas klart under sommaren 2022. 
Ombyggnation av kök och matsal inleds under hösten och ska vara klart 
våren/sommaren 2023. 

 
1 Beslutat i UN § 13/2022 
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Ytterligare tider för permanent lösning av skollokaler i Åby finns ännu 
inte framtaget, presenteras i samband med nämndens beslut om att 
inleda projektering.   

Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Lokalförsörjningsgruppen 
Vidingehem 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2022-05-04 

 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   14 (34) 

 

§ 71    
 
 

Presentation av förskolans verksamhet 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Bakgrund 

Monika Hernborg-Charlin, verksamhetschef, och Jaana Vainio, 
biträdande verksamhetschef, presenterar förskolans verksamhet. 
Verksamheten arbetar med att förstärka dess organisation och fortsätta 
utvecklingen att med utgångspunkt i vetenskaplig grund kunna dra 
nytta av den kompetens och erfarenhet som finns inom verksamheten 
för att bättre kunna svara mot huvudmannens intentioner och uppdrag.  
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§ 72   DNR UTBN 2022-00415 
 
 

Ekonomiläget, maj 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.       
 

Bakgrund 

Nicklas Hård, controller, redogör för utbildningsnämndens ekonomi till 
och med april 2022, med reservation för att böckerna för april ännu inte 
har stängts varför uppgifterna inte kan anses vara säkerställda. Vidare 
rapport över ekonomisk uppföljning till och med april 2022 med 
helårsprognos kommer att presenteras för utbildningsnämnden vid 
kommande sammanträde i juni. Nämndens presidium kommer 
dessförinnan särskilt sammanträda för att få information om 
ekonomiläget efter det att böckerna har stängts.  
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§ 73    
 
 

Återkoppling, workshop skolsegregation 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Bakgrund 

Henrik Ahlin, avdelningschef, återkopplar resultaten och 
erfarenhetsutbytet från den workshop om skolsegration som nämnden 
genomfört. Sammanfattningsvis konstaterades att skolor i större behov 
av resurser utifrån socioekonomiska förutsättningar behöver få dem och 
förvalta dem väl för att kunna motverka skolsegrationseffekter. 
Ytterligare medel behöver komma verksamheten till del för att kunna 
stimulera utvecklingen i det fall resurser inte ska behöva tas från annat 
håll inom förvaltningen. Det finns en bred politisk enlighet om 
inriktningar gällande specifika insatser utifrån verksamhetens behov och 
att ett tätare samarbete mellan berörda enheter och huvudman ska leda 
det fortsatta utvecklingsarbetet.  
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§ 74    
 
 

Strategisk kompetensförsörjning 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
 

Bakgrund 

Henrik Ahlin, avdelningschef, informerar om förvaltningens arbete med 
strategisk kompetensförsörjning. Kommunen har en stabil och hög nivå 
av legitimerade lärare, som är både högre än rikets genomsnitt, såväl 
som närliggande kommer och fristående aktörer. Däremot har 
kommunen en något lägre andel legitimerade lärare som undervisar 
inom rätt stadium i grundskolan då en jämförelse görs mot de 
kommuner Växjö ofta jämförs mot utifrån kommunernas gemensamma 
beskaffenheter. Särskilt finns också behov av förskolelärare och lärare i 
fritidshem samt i svenska som andraspråk, spanska, engelska, och slöjd. 
Jämfört mot riket har kommunen en lägre andel lärare i åldern 60-65, 
och vi ser att vi fortsatt har ett överlag gott söktryck till majoriteten av 
de tjänster kommunen utlyser.  
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§ 75    
 
 

Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt 

Utbildningsnämndens beslut 

Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.       
 

Bakgrund 

Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar om att yrkesSM går av 
stapeln den 10-12 maj i Växjö, om resultaten från temperaturmätaren, 
där utbildningsförvaltningen fortsatt behåller de höga resultat som 
förvaltningen har haft de senaste åren. En granskning av fritextsvaren 
från personalen visar att det finns upplevelser om att servicegraden har 
påverkats av de centraliseringar som har gjort av bland annat ekonomi 
och kommunikation, såväl som för de delar av verksamheten som 
centraliserats inom förvaltningen såsom elevhälsan. Arbetet med att 
redovisa och utvärdera resultaten från temperaturmätaren görs som 
tidigare i respektive arbetsgrupper för att vidare kunna utveckla 
verksamheten och stärka arbetet.  
 
Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar om att förvaltningen tagit 
mot omkring 90 elever som har flytt från Rysslands anfallskrig mot 
Ukraina, samt information om förberedelseklasser. Förvaltningen har 
planerat för att kunna ta mot ytterligare 150 elever från Ukraina till 
hösten. Det har hittills kommit förhållandevis få elever i gymnasial ålder, 
och desto fler barn i förskoleålder. Det finns ett behov av öppen 
förskoleverksamhet i bland annat Ingelstad, som tagit mot en stor del av 
de som kommit till kommunen.  
 
Therese Eklund, enhetschef, informerar om lokalläget och planerna för 
förskole- och skolbyggnader ibland annat Ingelstad.  
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§ 76   DNR UTBN 2022-00095 
 
 

Vänsterpartiet: Skrivelse om extra satsning för att 
öka simkunnigheten och minska risken för 
drunkningsolyckor 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden besvarar skrivelsen med att det arbetats fram en 
modell mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen för att kompensera för den uteblivna 
simundervisningen under pandemin.  
 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har mottagit Vänsterpartiets skrivelse om extra 
satsning för att öka simkunnigheten och minska risken för 
drunkningsolyckor. Skrivelsen lyfter fram Skolverkets oro kring att 
simkunnigheten minskat till följd av pandemin. Konsekvenserna av detta 
medför ökad drunkningstillbud bland barn och unga. För att de negativa 
följderna för utebliven simundervisning under pandemin ska bli så små 
som möjlighet yrkar Vänsterpartiet att kultur- och fritidsnämnden 
tillsammans med utbildningsnämnden arbetar fram en modell på hur 
den uteblivna simundervisningen kan kompenseras. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har efterfrågat redogörelse från Växjö 
Simsällskap samt Solvändans Simförening kring hur pandemin har 
påverkat deras simverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
mottagit redogörelse från Växjö Simsällskap där det framgår antalet 
barn- och ungdomar minskat med ca 20 procent till följd av 
restriktionerna under pandemin. Även sommarsimskolan som bedrivs av 
kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Växjö Simsällskap har 
påverkats med en minskning på ca 12 procent. 
 

Bedömning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med 
utbildningsförvaltningen arbetat fram en modell för att kompensera 
utebliven simundervisning samt öka simkunnigheten bland barn- och 
unga.  
 
Modellen är att utbildningsförvaltningen ser över möjligheten att köpa 
tid i simhallen under höstlov, sportlov och påsklov ht 22 och vt 23 för att 
erbjuda de elever som idrottslärarna identifierar riskerar inte når 
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kunskapskraven kostnadsfri simundervisning. Den enskilda eleven 
mottar 1h simundervisning varje dag under valfritt lov, som höstlov, 
sportlov och påsklov. Modellen motsvarar de satsningar som gjorts 
under 2022 för extra simundervisning. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare år erbjudit barn- och 
unga möjligheten till att förbättra sina simkunskaper till ett reducerat 
pris i sommarsimskolan. Satsningen kommer att genomföras även i år 
med möjlighet att kunna ta emot ca 1000 barn och unga, och det finns 
fortfarande platser kvar. Sexåringar deltar kostnadsfritt, det finns 
begränsat antal platser. 
 
Den kostnadsfria satsningen Vattenvana kommer att bedrivas under 
hösten även i år. Simsatsningen Vattenvana vänder sig till sexåringar.  
 
Utbildningsnämnden använder redan merparten av de tider som finns 
att tillgå i Växjö Simhall. Under 2022 har tid köpts på skolloven och på 
eftermiddagar (fritidstid) som möjliggjort för elever att ta igen missad 
simundervisning. Utbildningsnämnden bedömer det inte som möjligt att 
nyttja mer tid i samhallen än vad som redan används. 
 

Yrkanden 

Pernilla Ramström (V), med instämmande av Dennis Borglin (S): Bifall till 
skrivelsens första att-sats.  
Torgny Klasson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Beslutsordning 
Ordförande Sigvard Jakobsson (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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§ 77   DNR UTBN 2022-00275 
 
 

Yttrande över remiss om gratis mensskydd i Växjös 
skolor 

Utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens skrivelse skickas till kommunstyrelsen som 
utbildningsnämndens yttrande.    
 
Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att menssäkra våra skolor 
och göra mensskydd tillgängligt på skolornas toaletter.  
 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har den 26 mars 2022 inkommit med en skrivelse till 
kommunfullmäktige i Växjö. Motionen gäller förslag till 
kommunfullmäktige om att kommunen ska införa gratis mensskydd på 
kommunens grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, och 
gymnasiesärskolor, samt att mensskydden ska finnas tillgängliga på eller 
i anslutning till toaletterna via särskilda automater eller andra lösningar 
utifrån respektive skolas bedömning samt att mensskydden ska vara 
tillgängliga på så vis att personal inte ska behöva finnas på plats och dela 
ut dem. Kommunstyrelsen har begärt att utbildningsnämnden ska yttra 
sig över remissen och skicka nämndens svar till 
kommunledningsförvaltningens kansli senast den 12 maj 2022.  
 
Kommunfullmäktige fick den 26 januari 2018 en motion från 
Socialdemokraterna i vilken de bland annat föreslog fullmäktige om att 
besluta om att på försök införa gratis mensskydd på skolor och eller 
ungdomsmottagningen. Kommunalrådsberedningen begärde då att 
utbildningsförvaltningen skulle överlämna en skrivelse till dem som 
bakgrundsunderlag gällande nuläget.  
 

Bedömning  

Bakgrundsunderlaget utbildningsförvaltningen överlämnade 26 februari 
2018 redogjorde då för att gratis mensskydd finns att hämta hos 
elevhälsan på respektive skola och att de på ett antal skolor då även 
fanns placerade på toaletter och till viss del även i klassrum. 
Skolsköterskorna menade också att de inte upplever att elever skulle dra 
sig för att efterfråga mensskydd i de äldre åldrarna, eventuellt i fall då de 
exempelvis skulle vara slut på utplacerade platser. Skolsköterskorna 
svarade 2018 även att det skulle kunna finnas möjligheter att göra 
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mensskydd mer tillgängliga på mellanstadieskolor där elever kan 
uppleva det som mer känsligt att fråga efter dem vid behov.  
 
Utbildningsförvaltningen ser idag inte att det då rådande läget har 
förändrats på så vis att tillgång till fria mensskydd inte finns tillgängligt 
för de elever som behöver dem på kommunens skolor. Tillgången har 
utvecklats vidare, och utbildningsförvaltningens basprogram för 
elevhälsans medicinska insats likaså, vilket omfattar alla våra elever då vi 
ska erbjuda träffar med skolsköterskorna. Basprogrammet i Växjö 
kommun omfattar bland annat hälsosamtal och besök med elever i 
förskoleklass och i årskurs 2, 4, 6, och 8, samt i gymnasieskolornas första 
årskurs. På kommunens gymnasieskolor finns särskilda 
mensskyddsautomater och tillgången till fria mensskydd gäller på 
samtliga av kommunens skolor oavsett skolform.  
 

Yrkanden 

Pernilla Ramström (V): Bifall till motionen.  
Tina Sturesson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag tillsammans med 
följande tilläggsyrkande; ” Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med 
att menssäkra våra skolor och göra mensskydd tillgängligt på skolornas 
toaletter.” 
 

Beslutsordning 
Ordförande Sigvard Jakobsson (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut tillsammans med Tina Sturessons (C) tilläggsyrkande.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Remiss, motion 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
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§ 83   DNR UTBN 2022-00351 
 
 

Dokumenthanteringsplan, revidering maj 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Dokumenthanteringsplanen antas.   
 

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar, både 
papper och elektronisk information, och hur dessa ska hanteras. 
Varje myndighet ska enligt Växjö kommuns arkivreglemente upprätta en 
dokumenthanteringsplan, och planen ska fortlöpande revideras. 
En dokumenthanteringsplan för utbildningsnämnden antogs 2015-01-07 
§ 14. Denna har reviderats vid flera tillfällen (se framsida på föreslagen 
dokumenthanteringsplan). 
 

Revideringar 

Förtydliganden sett till förvaringsplats för vissa handlingar som 
framledes hanteras och bevaras i verksamhetssystemet DF Respons, 
samt uppdateringar gällande personalhandlingar vilka i stället avhandlas 
i kommunledningsförvaltningens gemensamma 
dokumenthanteringsplan då dessa ersätter nämndens egna 
bestämmelser. Även uppdatering av förvaringsplats för vissa 
protokollshandlingar och, samt redaktionella förändringar.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till dokumenthanteringsplan  
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningens kommunikationsavdelning för 
publicering och information till personal 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2022-05-04 

 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   24 (34) 

 

§ 84   DNR UTBN 2022-00352 
 
 

Revidering av stipendium för personal 

Utbildningsnämndens beslut 

Personalstipendiets kriterier revideras i enlighet med 
förvaltningschefens skrivelse.  
 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att upprätta ett stipendium 
för förvaltningens personal. Kriterierna beslutades vara att varje 
geografiskt område skulle ha möjlighet att dela 10 000 kr till en 
stipendiat inom områdets verksamhet, och att utdelning av stipendiet 
skulle ske i samband med nämndens sista sammanträde för läsåret.  
 
Utifrån den omorganisation som har gjorts av förvaltningens områden är 
de tidigare kriterierna inte längre möjliga att följa, och behöver därför 
förändras. 
 

Förslag till nya kriterier 

Ett stipendium kan årligen tilldelas inom varje verksamhetschefs eller 
avdelningschefs område (Förskola, Fritidshem samt grund- och 
grundsärskola, Gymnasie- och gymnasiesärskola, Resurscentrum, samt 
Förvaltningskontoret, inklusive övriga verksamheter inom 
ansvarsområdena). Utdelning sker vid utbildningsnämndens sista 
sammanträde för läsåret. Varje stipendiat erhåller 10 000 kr.  
 
Nominering av stipendiater sker till verksamhetscheferna och 
avdelningschef för förvaltningskontoret, som sedan ansvarar för att välja 
ut vem stipendiet ska tillfalla. Nomineringar bör göras genom respektive 
enhets chef. Beaktning ska tas till tidigare utdelningar för att säkerställa 
att olika personalgrupper representeras. Stipendiet tillfaller de som 
inom ramen för sin anställning bidragit i arbetet för att nå 
verksamhetens mål på ett utmärkt sätt.  
 

Bedömning  

Förändringen medför inga ytterligare kostnader då det under de senare 
åren delats ut fem stipendier utifrån att centrumområdet upptogs inom 
de andra områdena. Förändringen är i linje med stipendiets ursprungliga 
intentioner.  
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Verksamhetschefer samt avdelningschef för förvaltningskontoret 
Kommunledningsförvaltningens kommunikationsavdelning 
 
För kännedom 
Personal, genom kommunikation från kommunledningsförvaltningens 
kommunikationsavdelning och via chefer inom utbildningsförvaltningen  
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§ 85   DNR UTBN 2022-00269 
 
 

Handlingar för kännedom, maj 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade handlingar av relevans för 
nämndens ledamöter.      
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-15 § 42 Uppdrag om förslag på ny 
evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommunkoncern 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.2121 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.2120 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.2119 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 79 Redovisning av 
inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 2022 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 70 Lokalprojekt 
Hagavikskolan 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 67 Motion om 
nollvision för mäns våld mot kvinnor - Malin Lauber (S) och Martin 
Edberg (S) 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 63 Beslut om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen för 2021 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 62 Årsredovisning 
2021 för Växjö kommun 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.1739 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.1740 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 72 Uppföljning privata 
utförare 2021 Växjö kommun 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 § 73 Uppdrag 
revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-19 §75 Uppdrag med 
anledning av skrivelse om plan för biologisk mångfald 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-05 § 141 Placering av 
personal 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2022-04-05 § 139 Sänkning av 
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 2022 avseende pensioner 
Särskolans rikskonferens 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift, Tävelsås, Kalvsviks 
och Vederslövs förskolor 
Region Kronoberg: Lärseminarium 11 maj - Barnens bästa gäller! i 
Kronoberg 
Växjö kommunföretag AB: Protokollsutdrag 2022-03-22 § 41 Beslut om 
byggnation - Hagavikskolan 
Kultur-och fritidsnämnden: Beslut Dnr: 2021-00121 
Region Kronoberg: Inbjudan - Dag om ungas hälsa - 23 maj 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.1339 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.1896 
Inbjudan till Yrkes-SM för grundsärskolan 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut omtim avgift HÄLSO.2022.1098 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Beslut avseende anmälan om 
förskoleverksamhet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Beslut om timavgift HÄLSO.2022.867 
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§ 86   DNR UTBN 2022-00397 
 
 

Rapportering av delegationsbeslut, maj 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.       
 
Bakgrund 
Redovisning av beslut fattade efter delegation från nämnden.      
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut      
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§ 87   
 
 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlas.  
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§ 88   DNR UTBN 2022-00398 
 
 

Elevärenden, maj 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef, redovisar inledningsvis anmälda 
ärenden avseende kränkande behandling och utredning av frånvaro, och 
presenterar därefter förvaltningens arbete relaterat till elevers frånvaro.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      
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§ 91   DNR UTBN 2022-00508 
 
 

Byte av system för närvaro och frånvaro 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna ett avtal 
med nuvarande leverantör om att använda en annan leverantör för 
modulen Närvaro/ Frånvaro. Förvaltningschef ges också i uppdrag att 
förhandla fram ett prisavdrag utifrån nuvarande avtal med anledning av 
att IST inte längre kommer att leverera Närvaro / Frånvaro till Växjö 
Kommun. 
 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna i utbildningsnämnden reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamoten för Vänsterpartiet i utbildningsnämnden reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 

Bakgrund 

Läsåret 2020/2021 implementerades SAITS med modulen Närvaro/ 
Frånvaro för Utbildningsnämndens (UN) lärare, elever och 
vårdnadshavare. Eftersom modulen ännu inte möter de förväntningar 
som UN har och inte kommer att göra det vid läsårets start 2022 ser UN 
att det är nödvändigt att byta system till ett system som bättre 
motsvarar de krav och önskemål som finns. 
 

Bedömning  

UN’s personal har tillfrågats i enkäter och via styrkedjan. Resultatet är 
entydigt i att nuvarande system inte möter de krav och förväntningar 
som finns. Felanmälningar och synpunkter har sammanställts och dialog 
har förts med leverantören för att nå en lösning.  
 

Konsekvensanalys 

En uppdelning av systemen innebär att vårdnadshavare, elever och 
lärare behöver använda ytterligare ett system för att få all tillgänglig 
information. Det dagliga systemet kommer att vara ett annat system än 
SAITS och kommer att innehålla närvaro/ frånvaro. För betygssättning, 
studieplaner och betygsuppföljning krävs att användarna nyttjar SAITS. 
Detta är dock funktioner som används 1-2 gånger per termin. 
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Konsekvenserna bedöms därmed som små. En förstärkt kommunikativ 
insats krävs. 
 
En annan konsekvens är att lärare och elever behöver byta system. Det 
kräver en ny inkörningsperiod och att nya utbildningar genomförs. 
Utbildningsinsatsen bedöms som blygsam, men omfattas av många 
personer. 
 
Det är tekniskt möjligt att byta system med kort varsel om ett system 
som använder sig av befintliga lösningar används.  
 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på mångfald (ja/ inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/ inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/ inte 
tillämpligt) 

Ja 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 

Yrkanden 

Dennis Borglin (S), med instämmande av Pernilla Ramström (V): 
Nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att tillse att ett vite utdöms för 
tidigare uteblivna tjänster. 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) 0-500 000 + 

implementeringskonstnader 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange det 
som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Ja 
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Åsa Björkman (KD), med instämmande av Torgny Klasson (L), Olle 
Sundin (M), Romeo Pettersson (SD), Viktor Klar (M), och Tina Sturesson 
(C): Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
 

Beslutsordning 
Ordförande Sigvard Jakobsson (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 
förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsordning:  
Ja för att rösta på tjänsteskrivelsens förslag. 
Nej för att rösta på Dennis Borglins yrkande. 
 

Omröstning 

Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
med 9 röster mot 6 röster för Dennis Borglins yrkande enligt följande 
tabell.  
 
Namn JA NEJ AVSTÅR 
Torgny Klasson (L) 1 

  

Martina Forsberg (S) 
 

1 
 

Ingrid Stålne (M) 1 
  

Olle Sundin (M) 1 
  

Viktor Klar (M) 1 
  

Tina Sturesson (C) 1 
  

Åsa Björkman (KD) 1 
  

Magnus Folcker (MP) 1 
  

Hugo Hermansson (S) 
 

1 
 

Dennis Borglin (S) 
 

1 
 

Marianne Nordin (S) 
 

1 
 

Harry White (S) 
 

1 
 

Pernilla Ramström (V) 
 

1 
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Romeo Pettersson (SD) 1 
  

Sigvard Jakopsson (M), ordförande 1 
  

 
9 6 0 

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
 
 


