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Dennis Borglin (S) 
Tajma Sisic (S) 
Romeo Pettersson (SD) 
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Karolina Edlund, förvaltningssekreterare  
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Övriga 

 
Anne-Lie Nilsson, Lärarnas riksförbund §§ 161-
183 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter. 
 
Sekreterare Karolina Edlund, förvaltningssekreterare 

Ordförande Ida Eriksson (M) 

Justerare Martina Forsberg (S) §§ 161-169, 183 
Hugo Hermansson (S) §§ 170-184 
 

Justerade paragrafer §§ 161-172, 174-184 

Ajournering 14.08-14.09, 15.26-15.46 

Anmärkning  
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§ 161 Dnr 17286 
 

Beslutsärende: Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Martina Forsberg (S) väljs till att justera paragraferna §§ 161-169, 183. 
Hugo Hermansson (S) väljs till att justera paragraferna §§ 170-184  
 
Bakgrund 
Justerare kallas den som godkänner ett mötesprotokoll. Hen 
kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
bestämdes på mötet. 
   
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   6 (38) 

 

§ 162 Dnr 17287 
 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastslås. 
 
Bakgrund 
Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas om. 
 
Ändring av dagordning på följande sätt: 

• § 183 Övriga frågor tas upp som punkt 10.  
 
Beslutsunderlag 
Kallelse 
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§ 163 Dnr 222 
 

Allmänhetens frågestund 

Utbildningsnämndens beslut 
Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund. 
 
Bakgrund 
Anne-Lie Nilsson, Lärarförbundet, överlämnar en rulle inslagspapper 
innehållande skrivelser angående önskemål inom skolan till ordförande. 
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§ 164 Dnr 28340 
 

Informationsärende: Rektor Teknikum  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Magdalena Gustafsson Grügiel, rektor, Magnus Nilsson, rektor och 
Nicolas Bruschi, enhetschef, föredrar kring deras uppdrag samt 
information kring Teknikum. Bland annat redovisas utmaningar som 
skolan står inför samt deras vision och arbete.     
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
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§ 165 Dnr 5899 
 

Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:  
 

• Coronaläget: 
- Inrapporterade bekräftade fall de senaste två veckorna är 

35, varav två lärare och resterande elever. 
- Östregårdskolans årskurs 5 har haft utbrott som föranlett 

distansundervisning. Åtgärden om distansundervisning 
visar goda resultat i forma av bruten smittspridning.  

- Smittskydd Kronoberg följer utvecklingen på skolorna för 
eventuella beslut om distansundervisning för att stoppa 
smittspridning.  

• Försening i projektet gällande Åby paviljonger.  
• Interima teamet stöttar upp på Åryd skola. 
• IST har haft kapacitetsproblem i systemet SAITS. Systemet låg 

nere i hela Sverige under ett antal timmar den 14 december. 
• Katedralskolan har haft omröstning gällande intraprenadens 

fortgång. 
 
Monica Hernborg-Charlin, verksamhetschef, föredrar kring statsbidrag i 
förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
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§ 166 Dnr 2021-01180 
 

Beslutsärende: Vaktmästeriet Vöfab  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fattar beslut om att vaktmästeritjänster i skola och 
förskola utförs av Vöfab från sommaren 2022 på uppdrag av 
utbildningsnämnden enligt framställningen nedan. Beslutet förutsätter 
likformiga beslut i andra berörda nämnder och styrelser.  
 
Att nämnden får en större uppföljning vid årsbokslutet 2022. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna 
yrkandena.  
 
Bakgrund  
I Växjö kommuns budget 2021 framgår att ”Vaktmästare och 
fastighetsskötsel centraliseras och förs över till lokalbolaget”. Uppdraget 
är riktat till VKAB, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
I praktiken handlar uppdraget om att bilda professionella 
kompetensteam för förskol- och skolvaktmästare och fritidsvaktmästare 
(Arenaservice) i nya lokalbolaget Vöfab. Uppdraget har genomlysts och 
bearbetats av en bred projektgrupp med tjänstepersoner från berörda 
verksamheter plus stödfunktioner. Resultatet är förslaget till beslut.  
 
Sammanfattning  
Uppdraget, som har genomlysts av en bred projektgrupp från berörda 
verksamheter plus stödfunktioner, handlar om att bilda professionella 
kompetensteam för förskol- och skolvaktmästare och fritidsvaktmästare 
(Arenaservice) i ett första steg i Vöfab, därefter i det nya lokalbolaget. 
Förslag till beslut är, ur utbildningsnämndens perspektiv, att 
vaktmästeritjänster i skola och förskola utförs av Vöfab från sommaren 
2022 (målbild för brytdatum: den 1 augusti 2022) på uppdrag av 
utbildningsnämnden. Förslaget förväntas ge samordningsvinster på sikt.  
 
Bedömning  
Det uppdrag som har givits i Växjö kommuns budget 2021 har 
genomlysts och bearbetats av en bred projektgrupp med 
tjänstepersoner från berörda verksamheter plus stödfunktioner – 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Vöfab, 
tekniska förvaltningen och stödfunktioner inom juridik, ekonomi, HR 
och verksamhetsutveckling. Grunden i uppdraget är att bilda 
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professionella kompetensteam för fritids-, skol- och förskolvaktmästare 
i nya lokalbolaget Vöfab.  
 
Ur utbildningsnämndens perspektiv innebär förändringen att Vöfab på 
uppdrag av utbildningsnämnden sköter vaktmästeritjänster i skola och 
förskola. I uppdraget ligger verksamhetsservice inom områden som 
inventarier och belysning, lås och larm, avfall och återvinningshantering, 
mark och yttre skötsel, skyddsarbete och logistik. Utgångspunkter för 
framtida arbetssätt är att vaktmästarna ska arbeta teambaserat och i så 
stor utsträckning som möjligt i direkt anslutning till verksamheterna. På 
så vis är de i vardagen fortsatt positiva vuxna krafter i miljöer med barn 
och unga på det sätt som utmärker värdegrunden, samtidigt som en 
stark serviceorganisation skapas i det nya lokalbolaget. Den intraprenad 
som är överenskommen mellan utbildningsnämnden och 
serviceverksamheten på Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum 
omfattar vaktmästeriverksamhet och påverkas av förändringen. Dessa 
vaktmästeritjänster kommer att ingå i Vöfabs uppdrag.  
 
Uppdraget hanteras genom verksamhetsövergång med målbild för 
brytdatum den 1 augusti 2022. I samband med verksamhetsövergången 
så övergår medarbetarnas anställningsvillkor till Vöfab (31st). 
Resursinventeringen av personal har genomförts i november 2021, och 
antal kan därför justeras något. De inventarier (fordon, maskiner, 
verktyg) som behövs för att utföra tjänsterna går över till Vöfab och 
ersätts ekonomiskt.  
 
Parallellt med förändringen för utbildningsnämnden, sker förändring 
även för kultur- och fritidsnämnden. Grundprincipen är att drift av icke 
bokningsbara fritidsanläggningar föreslås skötas av tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) och bokningsbara fritidsanläggningar 
av Vöfab. För personal vid kultur- och fritidsnämndens Arenaservice 
övergår anställningsvillkoren i samband med verksamhetsövergången till 
Vöfab och till tekniska nämnden genom stadigvarande förflyttning enligt 
resursinventeringen. Beslut om detta fattas i aktuella nämnder och 
styrelser. 
 
Förslaget förväntas ge samordningsvinster på sikt och i flera steg; 
vaktmästarna samlas i professionella komptensteam inom Vöfabs 
organisation, vilket leder till samordningsvinster mellan olika 
yrkesroller, och ytterligare vinster förväntas när arbetssätt inom det nya 
lokalbolaget Vöfab tar form. 
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Konsekvensanalys  
 

 
 
Vöfab utför tjänsterna på uppdrag av utbildningsnämnden och ersätts 
ekonomiskt enligt uppsatt modell. Vissa omställningskostnader 
(iordningställande av lokaler, kläder, utrustning) kan tillkomma men när 
samordningsvinster kan göras förväntas kostnaderna att stegvis minska. 
 
Inledningsvis, år 2022, kommer Vöfab debitera utbildningsnämnden för 
faktiska kostnader, inklusive OH-påslag på 10 %, för de medarbetare 
som övergår till Vöfab från utbildningsnämnden.  
 
För inventarier (fordon, maskiner, verktyg) som överförs till Vöfab 
kommer en ersättning att lämnas. Kapital- och lokalkostnader samt 
löpande verksamhetskostnader regleras separat.  
 
Under 2022 framarbetas en debiteringsmodell som bygger på faktiskt 
utförda timmar. Den nya modellen med ett beräknat timpris kommer att 
gälla från och med 2023. Timpriset baseras på faktisk personalkostnad 
inklusive OH samt tillägg för beräknade kapital- och lokalkostnader. 
Även en ekonomisk modell för löpande verksamhetskostnader kommer 
att tas fram inför 2023. 
 
I debiteringsmodellen tas hänsyn till försäljningsintäkter avseende 
berörd verksamhet.  
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Vöfab arbetar med samma värdegrund och riktlinjer som 
utbildningsnämnden – därför kommer inte hållbarhetsaspekter att 
påverkas. Även om vaktmästeritjänsterna utförs i miljöer med barn och 
unga är bedömningen att de inte omedelbart påverkas av förändringen. 
Vaktmästarna ska fortsatt vara positiva vuxna krafter i den miljö där 
barn och unga vistas på det sätt som utmärker värdegrunden.  
 
Implementering och uppföljning  
Förändringen äger rum sommaren 2022 med planerat brytdatum den 1 
augusti. Utfallet följs upp i den ordinarie uppföljningen av ekonomi, 
personal och verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  
Inventarier (fordon) UN  
 
Beslutet skickas till  
Vöfab, VKAB, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden. 
 
Yrkanden 

1. Martina Forsberg (S) yrkar på att ärendet återremitteras.  
 
Torgny Klasson (L) yrkar på att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet 2021-12-15.  

 
2. Björn Kleinhenz (V), med instämmande från Hugo Hermansson 

(S) och Dennis Borglin (S), yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Torgny Klasson (L) yrkar bifall till förslag till beslut.  
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Beslutsordning 
1. Ordförande ställer Torgny Klassons (L) yrkande mot Martina 

Forsbergs (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt Torgny Klassons (L) yrkande. 

 
2. Ordförande ställer Torgny Klassons (L) yrkande mot Björn 

Kleinhenz (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt Torgny Klassons (L) yrkande. 
 
Votering begärs.  
 

Omröstningsresultat 
Votering gällande yrkande 2. Torgny Klassons (L) förslag fick 9 röster 
medan Björn Kleinhenz (V) förslag fick 6 röster. Nämnden beslutar 
således att gå på Torgny Klassons (L) förslag. 

Namn:  JA NEJ AVSTÅR 

Torgny Klasson (L), 1:e vice ordförande x     

Martina Forsberg (S), 2:e vice ordförande   x   

Ingrid Stålne (M) x     

Sigvard Jakopsson (M) x     

Viktor Klar (M) x     

Tina Sturesson (C) x     

Åsa Björkman (KD) x     

Magnus Folcker (MP) x     

Gisele Iskandar (S)   x   

Hugo Hermansson (S)   x   

Dennis Borglin (S)   x   

Tajma Sisic (S)   x   

Björn Kleinhenz (V)   x   

Romeo Pettersson (SD) x     

Ida Eriksson (M), Ordförande x     

Resultat: 9 6   
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§ 167 Dnr 2021-01224 
 

Information verksamhet: Ekonomiläget, december 
2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Ekonomi - per verksamhet 

    
 
Utbildningsnämndens positiva budgetavvikelse om ca 60 miljoner 
kronor (exklusive semesterlöneskuld) förklaras huvudsakligen av  
följande: 
 
• Färre elever/timsnitt i verksamheten än budgeterat i verksamheterna 
grundskola, fritidshem och förskola (demografi).  
• Kostnader för lokaler och skolskjuts lägre än budgeterat. Preliminära 
hyror fanns med i budgeten där det faktiska utfallet blivit något  
lägre är en förklarande faktor till denna positiva budgetavvikelse. 
• På områdesnivå ligger verksamheterna grundskola och förskola med 
relativt stora positiva budgetavvikelser.  
 
Detaljer för verksamheter Förskola, Grundskola och Gymnasiet finns på 
följande sidor, jämfört med den detaljerade analys som  
presenterades för nämnd per oktober har generellt inga nya 
förklaringsposter tillkommit till befintlig budgetavvikelse. 
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Ekonomi – fördjupning förskola 

 
 
Förskolor erhåller elevpeng utifrån antal timmar för barn medans 
grundskolan för antal elever. Vid lägre antal timmar/elever stannar 
budgeterade medel kvar centralt (demografi). 
 
Ekonomi – fördjupning grundskola 

 
Ekonomi – fördjupning gymnasiet 
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Ekonomi – per område 

 
Ekonomi – extra satsning  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
 
Yrkanden 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 168 Dnr 28172 
 

Informationsärende: Återrapportering åtgärder 
skolsegregation 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noters till protokollet. 
 
Bakgrund 
Henrik Ahlin, avdelningschef, och Daniel Larsson, controller, föredrar 
ärendet. 
 
I internbudget 2021 fick Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för att bryta skolsegregationen i Växjö med särskilt 
fokus på Centrumskolan. 
 
Förvaltningen har tagit sig an uppdraget genom att ta fram en 
rapportdel som beskriver en teoretisk bakgrund, som beskriver Växjös 
situation i stort samt situationen inom Utbildningsförvaltningen. 
Rapporten innehåller även statistik och analys.  
 
Förvaltningen har också arbetat fram en handlingsplan med åtgärder 
som, på kort och lång sikt, har möjlighet att stärka utvecklingen för de 
skolor som har större socioekonomiska utmaningar. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen på att det finns strukturer i Växjö 
som starkt påverkar förutsättningarna för de skolor som har stora 
socioekonomiska utmaningar. Resultaten 2021 visar på en stark 
utveckling för Utbildningsförvaltningen 2021 som helhet. Resultaten 
visar också på skillnader i förutsättningar och skillnader mellan skolor 
med stora socioekonomiska utmaningar och skolor med goda och 
mycket goda socioekonomiska förutsättningar.  
 
Åtgärderna som föreslås är åtgärder som kan beslutas politiskt, som är 
beroende av eller kan förstärkas av politiska uttalanden och politisk 
inriktning samt åtgärder som förvaltningschef/förvaltningsledning kan 
besluta om.    
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för att bryta skolsegregation i Växjö, internbudgetuppdrag 

2021 
Presentation  
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§ 169 Dnr 28289 
 

Informationsärende: Återrapportering av 
genomlysning med anledning av tvålärarsystemet 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Henrik Ahlin, avdelningschef, återrapporterar uppföljning av 
användandet av tvålärarskap inom utbildningsförvaltningen. 
 
Tvålärarskap är en undervisningsform som innebär att man är två lärare 
i klassrummet. I sin renaste form innebär det att två lärare delar på en 
klass, men det finns varianter som innebär att tre lärare delar på två 
klasser, vilket innebär ett begränsat tvålärarskap till vissa ämnen.     
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för att bryta skolsegregation i Växjö, internbudgetuppdrag 

2021 
Presentation  
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§ 170 Dnr 2021-01221 
 

Informationsärende: Genomförd tillsyn av fristående 
förskola och fritidshem under hösten 2021.  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noeras till protokollet.  
 
Bakgrund 
Växjö kommun är tillsynsmyndighet över förskolor och fritidshem som 
drivs av fristående huvudmän i kommunen.  
 
Tillsyn över Skattkammarens tre förskolor, Eken, Räppe och Teleborg 
samt Trollbackens förskola och fritidshem föranledde inga 
anmärkningar om åtgärder.  
 
Uppföljande tillsyn på Yngves förskola föranledde ingen anmärkning om 
åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation  
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§ 171 Dnr 2021-01186 
 

Beslutsärende: Ramjustering mellan UTBF och 
kultur- och fritidsförvaltningen gällande 
idrottshallar  

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden bifaller ramjustering av kostnaden för de idrottshallar som 
ingår i pilotprojekt till kultur- och fritidsnämnden. Totalt 2,9 msek. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämndens och Kultur och fritidsnämndens internbudgetar 
står det att beläggningsgraden i kommunens lokaler ska öka och att 
verksamhetslokaler ska fylla fler funktioner och nå fler invånare. Ett 
pilotprojekt där Kultur- och fritidsnämnden tar över driften av ett 
begränsat antal idrottshallar ska startas för att se om uthyrningsgraden 
kan komma upp i samma nivå i samtliga hallar. 
 
I pilotprojektet ingår idrottshallarna vid Ulriksbergskolan, 
Lillestadskolan, Östra Lugnets skola, Torparskolan, lilla hallen vid 
Gustavslundskolan och lilla hallen vid Ingelstad skola. Pilotprojektet 
startar januari 2022. 
 
Ramjusteringen görs enligt nedan:  
 

 
 

Implementering och uppföljning 
Ramjusteringen effektueras när beslut tagits i båda berörda nämnder. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Budgetchef Växjö kommun, Mia Stavert 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden     
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§ 172 Dnr 2021-01185 
 

Beslutsärende: Vänsterpartiet skrivelse angående 
genomlysning av skol- och förskolelokaler 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden besvarar skrivelsen enligt nedan. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet.  
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet inkom 2021-11-16 med en skrivelse om genomlysning av 
äldre skol- och förskolelokaler som utbildningsförvaltningen nyttjar. 
 
Arbete med kartläggning av byggnaders status påbörjades under våren 
2021 för fastigheter med Vöfab och Vidingehem som fastighetsägare.  
I Utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2021-11-17 
noterades att nämnden ska få rapport om riskbyggnationer och tidplan 
för nödvändiga åtgärder. 
 
Arbetet med en långsiktig lokalförsörjning är viktigt, och detta är en del i 
det arbetet. Nämnden kommer att återrapporteras om både den breda 
kartläggningen och rapporten om riskbyggnationer.  
    
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse  
Skrivelse från Vänsterpartiet 
 
Yrkanden 
Björn Kleinhenz (V), men instämmande av Dennis Borglin (S), yrkar bifall 
till skrivelsen. 
 
Torgny Klasson (L) yrkar i enighet med förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Torgny Klassons (L) yrkande mot Björn Kleinhenz (V) 
yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt Torgny Klassons 
(L) yrkande. 
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§ 174 Dnr 2021-00985 
 

Beslutsärende: Revidering arbetsutskottets 
sammanträdestider 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Att utbildningsnämnden antar de reviderade sammanträdestiderna för 
arbetsutskottets sammanträden 2022. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på onsdagar klockan 14.00 om inget 
annat anges: 
(2022-01-19 kvarstår två veckor innan nämnd) 
2022-02-23 
2022-03-23 
2022-04-27 
2022-06-01 
2022-08-31 
2022-10-12 
2022-11-09 
2022-12-07 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden, 
kommunallagen (KL) § 23.   
 
Utbildningsnämnden fastställde på sammanträdet 2021-10-20 
sammanträdestider för utbildningsnämnden och arbetsutskottet, §§ 
132-133. Datum som beslutades 2021-10-20 föreslås nu revideras till 
följande: 
(2022-01-19 kvarstår två veckor innan nämnd) 
2022-02-23 
2022-03-23 
2022-04-27 
2022-06-01 
2022-08-31 
2022-10-12 
2022-11-09 
2022-12-07                                    
 
Tidigare beslut innebär att arbetsutskottets sammanträde inträffar två 
veckor innan nämndsammanträdet. I det nya förslaget inträffar 
arbetsutskottet istället en vecka innan nämndsammanträdet, med 
undantag för sammanträde 2021-01-19 som inträffar två veckor innan 
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nämndsammanträde. Anledningen till revideringen är att effektivisera 
arbetet inom förvaltning och nämnd.  
 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
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) 

Nej 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikationsavdelning  
Förvaltningssekreterare, utbildningsförvaltningen  
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§ 175 Dnr 2021-01181 
 

Beslutsärende: Riktlinjer fritidsgårdsverksamhet 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta de nya riktlinjerna för Växjö kommuns 
fritidsgårdsverksamhet 2022. 
 
Bakgrund 
I samband med omorganisationen som utbildningsförvaltningen 
genomför 2021 och som träder ikraft 2022-01-01 sker en bodelning av 
sammanslagningen Ungas fria tid som bestått av Kulturskolan och 
fritidsgårdarnas verksamhet. Inför den nya organisationen där 
fritidsgårdsverksamheten organiseras tillsammans med grundskolan har 
nya riktlinjer tagits fram.  
Riktlinjerna utgår från: 

• Barnkonventionen 

• Läroplanen  

• Skolans värdegrund och uppdrag 

• Regeringens nationella perspektiv i de ungdomspolitiska målen  

• Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över samhällsutvecklingen 

• Fullmäktigebeslut i Växjö kommun som innebär att barn och 
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor där det framgår att barn har 
rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling.  

Bedömning  

Mot bakgrund av omorganisationen bedöms det som relevant att anta 
nya riktlinjer för Växjö kommuns i linje mot ovan förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet från 2022. 
 
Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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§ 176 Dnr 2021-01182 
 

Beslutsärende: Riktlinjer Kulturskolan   

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta de nya riktlinjerna för Växjö kommuns 
Kulturskola 2022. 
 
Bakgrund 
I samband med den omorganisation som utbildningsförvaltningen 
genomför under 2021 och som träder ikraft 2022-01-01 sker en 
bodelning av sammanslagningen Ungas fria tid, som bestått av 
Kulturskolan och fritidsgårdarnas verksamhet. Inför den nya 
organisationen, där Kulturskolan organiseras inom Resurscentrum, har 
nya riktlinjer tagits fram. 
 
Bedömning  

Mot bakgrund av omorganisationen bedöms det som relevant att anta 
nya riktlinjer för Växjö kommuns kulturskola i linje mot ovan förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för Växjö Kulturskola 2022. 
 
Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Utbildningsnämnden  
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§ 177 Dnr 2021-01217 
 

Beslutsärende: Attestförteckning 
utbildningsförvaltningen 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Förteckningen över beslutsattestanter på rollnivå antas. 
 
Bakgrund 
Förteckningen över beslutsattestanter på rollnivå beskriver 
utbildningsförvaltningens olika chefsroller och ansvarsområden och 
det/de attesträttigheter respektive roll innehar. Enligt 2. 
Ekonomiärenden i Utbildningsnämndens delegationsförordning har 
sedan förvaltningschefen blivit delegard av nämnd att utse 
beslutsattestanterna enligt angivningen om reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner. 
 
I samband med omorganisationen av Utbildningsförvaltningen har nya 
roller inom förvaltningen skapats vilka lagts till i förslag till beslut om 
förteckningen över beslutsattestanter per 1/1 2022. De nya rollerna 
avser verksamhetschef och biträdande verksamhetschef där den 
befintliga rollen områdeschef tas bort för att anpassa förteckningen till 
den nya organisationen. 
 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
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 
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Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

 
Beslutsunderlag 
Attestförteckning utbildningsförvaltningen 2022 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Verksamhetschefer 
Rektorer 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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§ 178 Dnr 2021-01188 
 

Beslutsärende: Revidering dokumenthanteringsplan, 
december 2021 

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 
Under punkt 7.1.5, orosanmälningar, har Barn- och elevakt lagts till under 
Förvaring. Tidigare skrift enbart elevakt. 
 
Tillagt att ledighetsansökningar på gymnasiet, grundsärskola, 
gymnasiesärskolan ska diarieföras. 
 
Ny rad med meningen Underrättelse felaktig folkbokföringsadress är 
skapad under 1.5.5. Förvaring i närarkiv, handlingen bevaras, diarieförs 
och skickas till kommunarkiv efter 3 år.  
 
Utredning om trygghet under punkt 7.1.5 är utökad till Utredning om 
trygghet o studiero samt kränkande behandling. Förvaringsplats utökad 
till DF-respons/barn- eller elevakt. 
 
Under punkt 7.1.5 Utredning om frånvaro har förvaringsplats utökats till 
DF respons/elevakt 
 
Ny rad har skapats gällande synpunkter och klagomål. Förvaring 
närarkiv, handlingen bevaras, diarieförs, 3 år till kommunarkivet. Raden 
läggs under Kvalitetsledning 1. 5. 4.  
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Beslutsunderlag 
Reviderad dokumenthanteringsplan  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikatör 
För kännedom 
Kommunarkivet  
 

 

Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
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) 

Nej 
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§ 179 Dnr 2021-01192 
 

Beslutsärende: Revidering delegationsordning, 
december 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden antar den reviderade delegationsordningen, och den börjar 
gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Förvaltningschef uppdras att vid behov genomföra redaktionella 
förändringar. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden upprättade 2015-01-07 en delegationsordning. 
Denna har reviderats vid flera tillfällen, se framsida på föreslagen 
delegationsordning. 
 
Ärendet 
Delegater byts ut i de fall där den nya organisationens titulatur av 
tjänster har förändrats, för att delegationsordningen ska sammanfalla 
med hur den nya organisationen är uppbyggd.  
 
Förändringarna innebär att vissa beslut finns inom en annan eller en ny 
del av organisationen. Förändringarna följer i första hand person vilket 
ska medföra en kontinuitet i vem som har att fatta vilka beslut. På de 
punkter delegaten verksamhetschef inte har en självklar innebörd 
kommenteras detta i kommentarsfältet; till exempel där enhetschef för 
central barn- och elevhälsa, tidigare delegerat till verksamhetschef 
enligt HSL, beslutar i samråd med verksamhetschef, om att barn ska få 
fullgöra skolplikten i grundsärskolan det kalenderår då barnet fyller 6 år, 
där motsvarande verksamhetschef tidigare benämnts områdeschef 
södra. Eftersom enhetschef för central elevhälsas chef också tituleras 
verksamhetschef kan detta behöva klargöras.  
 
Beslut 1.11, Beslut om sponsring, som tidigare har varit delegerat till 
förvaltningschef, tas bort från delegationsordningen för att nämndens 
delegationsordning ska sammanfalla med kommunfullmäktiges beslut 
om sponsring. Detta medför att efterföljande delegationsbeslut i avsnitt 
1 får ett förändrat nummer för att nummerföljdens kontinuitet ska bestå.  
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Implementering  
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att delegationsordningen 
byts ut till nu gällande version i samband med att protokollsutdrag 
förmedlas, samt publicering avseende information om uppdateringen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning, december 2021 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikationsavdelningen    
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§ 180 Dnr 2021-01225 
 

Informationsärende: Handlingar för kännedom, 
december 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade handlingar av relevans för 
nämndens ledamöter 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-11-23 § 224 Avsägelse från uppdrag som ersättare 
i nämnden för arbete och välfärd samt ledamot i utbildningsnämnden - 
Sara Johansson (SD) 
Protokollsutdrag 2021-11-23 § 217 Revidering av Växjö kommuns 
transportplan 
Protokollsutdrag 2021-11-23 § 217 Revidering av Växjö kommuns 
transportplan 
Förändringar bland förtroendevalda efter fullmäktige 23 november 2021 
VB: viktig information om försöksverksamheten med digitala nationella 
prov 
Protokollsutdrag 2021-10-19 § 164 Verksamhetsbaserad 
dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och 
beredskap 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen (fastställd KS 2021-08-17 
och KF 2021-10-19 (sammanfogad version) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om avgift Hovshagaskolan 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut Förskolan Paletten 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut anmälan Lammhult skola 
HÄLSO.2021.3414 
Kommunstyrelsen: Skrivelse om att utveckla Ringsbergsområdet - Malin 
Lauber (S) och Otto Lindlöf (S) 
Kommunstyrelsens beslut från 9 november om Krav på vaccination vid 
nyanställning inom vård och omsorg 
Kommunstyrelsens beslut från 9 november om Krav på vaccination vid 
nyanställning inom vård och omsorg 
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§ 181 Dnr 2021-01226 
 

Informationsärende: Rapportering av 
delegationsbeslut, december 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Redovisning av beslut fattade efter delegation från nämnden.       
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 182 Dnr 26190 
 

Information: Utbildningsnämndens ledamöter  

 
Bakgrund 
Ingen information delgavs av ledamöterna i nämnden.     
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§ 183 Dnr 17288 
 

Övriga frågor 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
 
Bakgrund 
Nämndens presidium önskar varandra god jul och ger varandra 
julklappar som tack för det gånga årets samarbete.  
 
Gisele Iskander (S) ger Martina Forsberg (S) en julblomma som tack för 
det gånga året.  
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   38 (38) 

 

§ 184 Dnr 2021-01174 
 

Information: Elevärenden december 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Henrik Ahlin, avdelningschef, redovisar inledningsvis anmälda ärenden 
avseende kränkande behandling och utredning av frånvaro, och 
presenterar därefter förvaltningens arbete relaterat till elevers frånvaro. 

 
 


