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Ordförandes inledning 
 

En skola som ger rätt förutsättningar  

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna 
och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till. 

För att dämpa skolsegregationens negativa effekter får resurserna i skolan en tydligare socioeko-
nomisk fördelning. Insatser för ökad likvärdighet och jämlikhet fokuseras på höjd socioekonomisk 
ersättning i grundskolan, utökad modersmålsundervisning och stärkt undervisning i Svenska som 
andraspråk.  

Lärarnas och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. Verksamheten ska präglas 
av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare och 
elever.  

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättning-
ar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Fler barn behöver därför gå i för-
skolan. För att föräldrar ska kunna arbeta även utanför kontorstid är tillgången till barnomsorg en 
förutsättning. Därför utreds nu barnomsorg på natten. 

Skolorna i Växjö kommun ska ha hög kvalitet. Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan ut-
vecklas för att möta framtidens behov. Fritidshemmen ska vara en del av den förlängda skoldagen 
och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling. Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att 
genomföra Ungt Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras även i grundskolan. Förslag 
på naturpedagogiskt arbete ska i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden tas fram. 

Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Beman-
ningen och tillgängligheten inom elevhälsan ska därför öka. En återvändarskola ska nå elever som 
inte är i skolan eller elever med problematiskt hög frånvaro.  

Kulturskolans verksamhet ska fortsätta utvecklas runt om i kommunen och göras tillgänglig för 
fler barn och unga. En översyn av kursavgiftens storlek ska göras. Fritidsgårdsverksamheten ska 
utvecklas i hela kommunen för att erbjuda ett mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar 
oavsett bostadsort.  

Julia Berg, 

Ordförande 
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Omvärldsanalys 
 

Inledning  

Nämndens omvärldsanalys syftar till att tydliggöra och analysera utvecklingen i omvärlden för att 
skapa förståelse och handlingsberedskap för att ta strategiska beslut. Syftet med omvärldsana-
lysen är att identifiera nuläge, förändringsmönster och trender i omvärlden som har stor påver-
kan på nämndens verksamhetsområde.   

Utbildningsnämndens budget har fått namnet "En skola som ger rätt förutsättningar" för att när 
alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och 
vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop.  Arbetet med att skapa likvärdiga förutsätt-
ningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Verksamheten ska präglas av 
hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare och elever. 

Växjö kommun har som huvudman ansvar för att skapa förutsättningar för förskolornas och sko-
lornas verksamhet genom att arbeta med områden som organisation och stöd till verksamheten, 
samt planera och utveckla verksamheten utifrån ett övergripande perspektiv. Utgångspunkten 
för arbetet finns i statens styrning av skolan. 

Skolverket fick 2020 av regeringen i uppdrag att ta fram nationella målsättningar för de skolfor-
mer som idag saknar nationella målsättningar samt för fritidshemmet. Skolverket tog under 2022 
fram förslag på delmål och indikatorer för planering, uppföljning och analys av huvudmännens 
verksamhet och resultaten av denna verksamhet, vilka skall beslutas under 2023. Syftet är att 
underlätta för och stärka huvudmännens eget arbete med planering, analys, uppföljning och ut-
veckling av verksamheten och att identifiera utvecklingsområden hos respektive huvudman. Vi-
dare är ett tydligt fokus med målsättningarna att stärka såväl kvaliteteten och likvärdigheten i 
utbildning såväl på lokal nivå som på nationell nivå. De övergripande målen är att förutsättning-
arna för undervisningens kvalitet skall förbättras, likvärdigheten skall förbättras och att skillnader 
i förutsättningar, resultat och kvalitet mellan och inom förskolor och skolor ska minska. 

Mot bakgrund av ovan har utbildningsförvaltningen initierat ett utvecklingsarbete för att stärka 
strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet för att gå i riktning mot att höja kvaliteten och 
likvärdigheten i utbildningen och i förlängningen arbeta för höjda kunskapsresultat. Att arbeta 
strategiskt mot ovan perspektiv innebär ett ökat fokus under 2023 och kommande år på utveckl-
ingsområden som:  

• Implementering av den nya organisationen för en effektiv styrning och ledning 

• Ett mer utvecklat kvalitetsledningssystem 

• Ett större fokus mot att förbättra kvaliteten i utbildningen  

• Förbättra likvärdigheten genom en mer medveten resursfördelning och effektiva insatser för att 
minska skolsegration 
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Omständigheter som påverkar verksamheten  

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Genom lagar och förord-
ningar bestämmer de inriktningen för utbildningen.  

Regeringen har under 2023 beslutat om flera ändringar som kan påverka oss i utbildningsförvalt-
ningen det kommande verksamhetsåret. Utbildningsförvaltningen kan få och i vissa fall kommer 
få planera och resurssätta för förändringar som påverkar inriktningen på utbildningen. 

Från och med den 1 juli 2022 började nya läroplaner och kursplaner för grundskolan, grund-
särskolan och specialskolan gälla. Syftet är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i 
undervisningen. Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom beho-
ven har sett olika ut i olika ämnen. För utbildningsförvaltningen innebär det både på kort och lång 
sikt att implementeringsinsatser behöver genomföras. 

2023 kommer vidare präglas av följande förändringar i skollagen:  

• Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan: Riksdagen har beslutat om änd-
ringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre 
språkutveckling i svenska. Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hös-
ten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet 
inte redan har en förskoleplats.  

• Resursskolor: Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen i syfte att utveckla och 
tydliggöra förutsättningarna för så kallade resursskolor, det vill säga skolor som begrän-
sar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Ändringarna innebär bland annat 
att kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan regleras i skollagen.  

• Stärkt elevhälsa: Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka 
elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Ändring-
arna innebär bland annat att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och sko-
lenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal.  

• Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram 
ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas 
på grundnivå. 

Lokalförsörjning 

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att säkerställa att alla barn och elever får en utbildning 
genom en plats i förskola eller skola. En viktig förutsättning för detta är att ha god kunskap om 
lokalerna och hur de påverkar möjligheten till goda lärmiljöer. I takt med att kostnaderna för lo-
kaler ökar är det ett område som i hög grad påverkar hur mycket av resurserna som kan gå till 
kärnuppdraget. 

Majoriteten av verksamhetslokalerna ägs av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab, men även 
andra fastighetsägare finns. Utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla god bestäl-
larkompetens och förmåga till behovsplanering för att säkerställa framtida kapacitetsbehov och 
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att vi har ändamålsenliga lokaler. Därför arbetar vi aktivt med analys av befolkningsprognos och 
kapacitet, samt en långsiktig plan för lokalförsörjningen.  

I den långsiktiga lokalförsörjningsplanen tar vi hänsyn till den demografiska utvecklingen, lokal-
kapacitet, fastigheternas status och konstruktion, om lokalerna är ändamålsenliga och anpassade 
för den pedagogiska verksamheten, kommunens översiktsplan och verksamhetens och fastig-
hetsägarens samlade kunskaper om fastigheten. 

Lokaler utgör en av utbildningsnämndens största kostnadsposter. 2022 uppgick hyreskostnader-
na till 348 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 14 procent av nämndens totala budget. Budget för 
2023 ligger på 410 miljoner kronor och motsvarar 15 procent av total budget. Därför kommer lo-
kalkostnadsutvecklingen att vara en viktig prioriteringsgrund vid planering och beställning av nya 
lokalprojekt.  

Höga byggnationskostnader och fastigheternas renoveringsbehov är kostnadsdrivande faktorer. 
Behovet av platser i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har ökat markant under de 
senaste åren och innebär också kostnadsdrivande anpassningar.  

Kapacitet och lokaler 

Man bör skilja på lokalernas kapacitet och organisationens kapacitet. Lokalernas kapacitet be-
stäms av antal kvadratmetrar, antal basrum, avdelningar, specialsalar o.s.v. men begränsas även 
av personbelastning och möjlighet till utrymning. 

Generellt sett bedöms lokalkapaciteten i närtid vara i balans mot den demografiska utvecklingen 
på en övergripande nivå, men inom vissa geografiska områden överstiger efterfrågan på platser i 
förskola och grundskola den tillgängliga kapaciteten.  

Kapacitetsrelaterade utmaningar under kommande år: 

• Behovet av platser i anpassad grundskola har ökat markant de senaste åren och ökningen 
väntas hålla i sig. Vi står alltså inför en stor kapacitetsutmaning för att säkra platser i an-
passad grundskola de kommande åren, som kommer medföra nybyggnation av lokaler.  

• Utanför Växjö tätort är kapaciteten generellt mer sårbar då det finns begränsat med för-
skolor och skolor att tillgå. På flera håll är förskolan och skolan lokaliserade i samma 
byggnad eller på samma tomt och då verksamheternas behov varierar över tid måste flex-
ibiliteten i lokalerna vara stor. Lokalbehoven behöver regelbundet ses över och lokaler 
behöver vid behov skiftas mellan verksamheterna. 

• Det finns lokala kapacitetsbrister och kapacitetsöverskott i olika delar av kommunen då 
befolkningsutvecklingen ser olika ut på olika ställen. Befolkningsökning i områden med 
kapacitetsbrist förutsätter nybyggnation av förskola/skola, men det försvåras av bristen 
på byggbara tomter i exempelvis centrala Växjö.  

• Elevernas och vårdnadshavarnas önskemål i skolvalet leder till flöden mellan och inom 
områden. I de fall flödena sker inom områden är förutsättningarna att erbjuda eleverna 
önskad plats förhållandevis goda. Flöden mellan områden fungerar så länge det finns ka-
pacitet i mottagande skola, men populära skolor blir ofta översökta. 

• Utrymning av verksamhet vid renovering/byggnation är en utmaning främst i Växjö 
tätort men även på andra håll i kommunen, då det är svårt att hitta andra lokaler eller 
plats för tillfälliga lokaler för verksamheten att vara i under byggtiden. 



Information från  
Växjö kommun 

Utbildningsnämnden, Internbudget 2023 7(30) 
 

7 
 

• Genomförd och planerad etablering av ett antal fristående skolor gör att vi kommer få 
överskott av platser i högstadiet i Växjö tätort. Därför ska vi se över hur vi kan använda 
lokalerna på optimalt sätt. 

Under kommande år kommer vi jobba vidare med och utveckla den långsiktiga lokalförsörjnings-
planen. Vi kommer lägga fokus på att fastställa lokalkapacitet i befintliga förskolor och skolor. 
Tidigare framtagna kapacitetsmått börjar bli inaktuella. I ett läge där det finns stora behov av 
renoveringar och följaktligen evakueringar, blir en kartläggning av lokalkapaciteten avgörande för 
att ha förutsättningar att klara de närmsta årens kapacitet.  

Kompetensförsörjning:  

Kompetensförsörjningen i utbildningsförvaltningen är identifierad som en nyckelfaktor för att 
skapa undervisning och verksamhet av god kvalitet. En förutsättning för en likvärdig skola och 
undervisning av god kvalitet är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga lärare 
och förskollärare. Pandemin har förstärkt befintliga utmaningar, de förutsättningar som behöver 
finnas liksom att avgörande framgångsfaktorer har blivit än tydligare, skriver Skolverket i sin lä-
gesbedömning 2020 (Skolverket, 2020).  

Skolverket tar återkommande fram nationella prognoser för behovet av lärare. Den senaste pro-
gnosen från december 2021 sträcker sig fram till 2035 och förutser en nationell examinationsbrist 
på 12 000 behöriga lärare och förskollärare för att täcka rekryteringsbehoven. Störst brist råder 
på ämneslärare för årskurserna 7–9 samt en viss brist på grundskolelärare med inriktning årskur-
serna 4–6. Det är fortsatt ett kraftigt underskott även om bristen skrivits ner väsentligt från den 
prognos som presenterades 2019 då bristen beräknades till cirka 45 000 lärare och förskollärare. 
Orsakerna till nedskrivningen beror främst på att ökningen av antal barn och elever bedöms bli 
lägre än i föregående prognos på grund av lägre antagande av invandring och barnafödande. 
Trots att antalet studenter på lärarutbildningarna ökat och trots fler vägar in i läraryrket kommer 
de som examineras inte att räcka till för att möta behovet av nyanställningar. Rekryteringsbeho-
vet beräknas bli störst under den första femårsperioden, alltså 2021–2025 (Skolverket, 2021).  

Utbildningsförvaltningen står inför kompetensförsörjningsutmaningar utifrån den arbetskrafts-
brist som råder. Behovet av lärare är så stort att det inte kommer att räcka att enbart utbilda fler. 
De som utbildas kommer dessutom att behöva vidare kompetensutveckling för att få en bredare 
behörighet. Det kommer att krävas en rad olika åtgärder, och att traditionella föreställningar om 
hur en skola bemannas utmanas. Det kommer att krävas att andra yrkesgrupper kompletterar 
lärare, och att skolor samverkar. Kartläggning av utbildningsförvaltningen angående behörighet 
och åldersfördelning under 2021 visar att andelen förskollärare i förskolan inte längre minskar. De 
senaste åren visar ett trendbrott både inom utbildningsförvaltningen och i riket; behovet av förs-
kollärare är dock fortsatt stort. Andelen förskollärare i förskolan utgör idag ungefär hälften av 
tillsvidareanställningarna. Andelen grundskollärare respektive gymnasielärare med pedagogisk 
högskoleexamen i Växjö kommun har legat några procentenheter över riksgenomsnittet under en 
längre tid. Under läsåret 2020–21 har 92 procent av våra grundskollärare och 86,4 procent av 
gymnasielärarna en pedagogisk högskoleexamen.  Generellt ses behov av lärare inom yrkesäm-
nen då detta synliggörs i statistiken både lokalt och nationellt.  
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Behovet av ämneslärare i årskurs 7–9 är stort både lokalt och nationellt under de närmaste åren, 
antalet examinerade gymnasielärare förväntas däremot att överstiga det generella behovet.   

Skolresultat  

Skolverkets samlade, nationella bild av läget när det gäller fullföljda grundskolestudier visar en 
svagt positiv utveckling sedan 2018 men att det fortfarande är en stor grupp unga som inte når 
behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, cirka 16 000 elever läsåret 20/21 
(Skolverket 2021a).  

Gymnasiebehörighet. Sett i ett längre perspektiv har andelen unga som lämnar årskurs 9 med 
gymnasiebehörighet minskat under perioden 2006–2020. Orsaker till den negativa trenden 
kopplas till de striktare behörighetskrav som infördes med Gy-11-reformen samt en ökande andel 
elever som invandrat efter skolstart (SOU 2016:77; Skolverket 2021a).   

Även om Växjö kommun de senaste åren haft en positiv utveckling gällande behörigheten sak-
nade 17 procent av eleverna i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 
21/22. En positiv utveckling är att skillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat när det gäl-
ler behörighet till gymnasiet och uppnådda kunskapskrav. Skillnaderna blir dock tydliga när det 
kommer till betygsnitten för ämnen och i det sammanlagda meritvärdet, där senaste läsåret 
21/22 påvisar en påtaglig differens i meritvärde mellan pojkar och flickor (pojkar 215, flickor 237). 
Skillnader återfinns även mellan olika elevgrupper, där elever med utländsk bakgrund, elever med 
vårdnadshavare med enbart förgymnasial- och gymnasial utbildning ligger lägre i såväl merit-
värde, uppnådda kunskapskrav som behörighet.  I en rapport från Skolverket påvisas att elevens 
genomsnittliga betyg från grundskolan (meritvärdet), har stor betydelse för om eleven ska ta 
gymnasieexamen inom tre år. Skolverket trycker, i sammanhanget, på att grundskolan behöver 
bli bättre på att ge alla elever de kunskaper de behöver och att förbereda eleverna för gymnasie-
skolan. Vidare att gymnasieskolan behöver bli bättre på att stödja elever med låga betyg från 
grundskolan, särskilt elever med låga betyg som väljer högskoleförberedande program, så att de 
klarar examen. Att klara examen är viktigt för både högskolestudier och vidare etablering på ar-
betsmarknaden 

Mot bakgrund av ovan bedömer Skolverket att likvärdighet och kvalitet bör vara centrala delar i 
målsättningarna för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Skolverket pekar dock på att utveckl-
ingen av likvärdighet i svensk skola över tid har utvecklats negativt. Exempel på detta är att famil-
jebakgrundens betydelse för skolresultaten har ökat under de senaste 20 åren. Det finns ett tyd-
ligt samband mellan elevernas kunskapsresultat respektive föräldrarnas utbildningsbakgrund och 
elevernas migrationsbakgrund. En annan faktor som har betydelse är i vilket område eleven bor. 
När man jämför svenskfödda och utlandsfödda barn med samma socioekonomiska förhållanden 
och boende i samma område försvinner stora delar av skillnaderna. Elever vars föräldrar har ef-
tergymnasial utbildning, som lever i ett hushåll med hög disponibel inkomst och som bor med 
båda sina föräldrar, har ett högre genomsnittligt meritvärde.  

En annan faktor som har stor betydelse för skolresultaten är kön. Faktum är att forskning påvisar 
att kön har större betydelse än nationell bakgrund då flickor med utländsk bakgrund har ett 
högre genomsnittligt meritvärde än pojkar med svensk bakgrund, det enda undantaget utgörs av 
gruppen flickor som bott i Sverige i mindre än fyra år.  
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Ett bestående mönster över tid är skillnader mellan pojkar och flickor, såväl i resultat som i upp-
levelser av skolan som lärmiljö.  

Forskningen visar att könsskillnader i skolresultat uppstår i ett komplext samspel mellan samhäl-
leliga och kulturella faktorer som exempelvis genusnormer, skolkultur och förväntningar från 
vuxna och kamrater. Resultaten i Växjö kommuns skolor visar att skillnaderna mellan pojkar och 
flickor består generellt, men att pojkar i vissa årskurser och ämnen nått högre måluppfyllelse än 
flickor. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Sam-
tidigt har tidigare Luppundersökningar påvisat att flickor mår sämre i skolan och upplever mer 
stress. Ett viktigt fokus och en hållbarhetsaspekt i skolan är att minska såväl skillnaderna i resul-
tat som i upplevelsen av tillvaron i skolan mellan olika elevgrupper.  
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Nämndens uppdrag och ansvar  
Utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskole-
klass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, fritidshem. 
Nämnden ansvarar även för kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten, språk- och kompetenscent-
rum och det kommunala aktivitetsansvaret. 

Uppdrag  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskap-
er och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen 
ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att 
de utvecklas så långt som möjligt utifrån sin potential. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 
till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till ak-
tiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Skolans styrning  

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen och rektorn 
utformar utbildningen och ansvarar för att eleverna når målen. De sätter upp mål och ramar för 
utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är grunden i de regler som omgärdar ut-
bildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan. Kommunen är 
huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman.  

Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och 
ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla 
elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som 
finns. Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att 
miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete 
sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. 
Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärare och övrig personal på skolan. 

Organisation  

Kommunens förskolor och skolor är organiserade utifrån respektive verksamhetsform. Det finns 
en verksamhetschef för respektive verksamhetsform; förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Arbetet inom varje verksamhetsform leds av en verksamhetschef med organisatoriskt och eko-
nomiskt ansvar. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla 
barn och elever i linje med huvudprocessen, nämndens mål och riktlinjer samt statliga styrdoku-
ment. Flera stödjande funktioner finns samlade i Resurscentrum som leds av en verksamhetschef. 
Inom Resurscentrum finns centrala barn- och elevhälsan, resursenheten, sjukhusskolan, språk- 
och kompetenscentrum (SKC), interima teamet, vikarieförmedlingen och kulturskolan. Resurs-
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centrum bistår enheter med stödjande insatser och specialistfunktioner, vilket syftar till att ge 
förutsättningar för att leda, styra och rikta resurser på ett likvärdigt och kvalitetsbaserat sätt. 

På förvaltningskontoret finns funktioner för att möta myndighetsutövning och administrativa 
processer utifrån verksamhetens behov och förvaltningens och koncernledningens uppdrag. För-
valtningskontoret omfattas även av enheter som arbetar med uppföljning, analys och utveckling. 
Förvaltningskontoret leds av en avdelningschef. 

Skolledarnas roll regleras bland annat av skollag och läroplaner. Rektor har ett särskilt myndig-
hetsansvar direkt gentemot de statliga styrdokumenten. Detta kan inte övertas av huvudmannen. 

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande av enskilda huvudmän som vill bedriva fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, samt fastställer bidrag till enskild huvudman och 
handlägger ärenden inom detta område. Utbildningsnämnden har även tillsynsansvar enligt skol-
lagen över de enheter som nämnden godkänt. Den budgetram som utbildningsnämnden förfogar 
över, omfattar kostnaderna för samtliga i Växjö kommun folkbokförda barns och elevers utbild-
ning oavsett om de går i fristående eller kommunal verksamhet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en del i utbildningsnämndens interna styrning och uppfölj-
ning av måluppfyllelsen och är en del av förvaltningens kvalitetsledningssystem. Det bedrivs i en 
systematisk process med faserna planera, genomföra, följa upp och analysera. Analysen ger till-
sammans med omvärldsanalysen, övriga utredningar och risk- och väsentlighetsanalys underlag 
till nämndens vidareutveckling av verksamheten. Förvaltningskontoret ansvarar för att genom-
föra övergripande uppföljning, kontroll och verksamhetsutveckling. Verksamheten leds och följs 
upp i en styrkedja med tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i organisationen. 

Verksamheter som bedrivs inom utbildningsnämndens ansvar: 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Undervisningen i förskolan ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda 
en helhet och verksamheten ska främja barnets utveckling. Alla barn som fyllt ett år, och uppfyller 
regler för placering i förskola, erbjuds plats. Alla barn har rätt till allmän förskola från och med 
höstterminen det år de fyller tre år. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och skolplikten 
inträder höstterminen det år barnet fyller 6 år. 

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt 
utbildning. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Grundskolan omfattar årskurs ett till nio och är obligatorisk. Grundskolan ska ge eleverna kun-
skaper och främja alla elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska förmedla och förankra 
grundläggande värden, förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt utbild-
ning och livslångt lärande. 

Fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan genom att stimulera elevernas utveckling, 
fördjupa deras kunskaper och ge en meningsfull fritid, social gemenskap och rekreation. Lek, 
rörelse och skapande aktiviteter är en central del av fritidshemmets verksamhet. Alla elever som 
uppfyller regler för placering i fritidshemmet erbjuds plats. 
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Anpassade grundskolan är en egen skolform med egen läroplan och kunskapsmål som ska ge 
elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs 
förutsättningar och består av nio årskurser. 

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fort-
satta studier. Utbildningen ska främja elevernas lärande och utveckling till ansvarskännande 
människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Växjö kommun erbjuder 
samtliga nationella program utom Naturbruk och driver ett antal lokala och nationella idrottsut-
bildningar. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. 

Anpassade gymnasieskolan är fyraårig och ger elever med en intellektuell funktionsnedsättning 
en grund för att kunna studera vidare, söka arbete, delta aktivt i samhällslivet och för personlig 
utveckling. 

Barn- och elevhälsan har i uppdrag att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot må-
len och hälsa. 

Språk – och kompetenscentrum (SKC) arbetar med kartläggning av nyanlända elever, moders-
målsundervisning och studiehandledning på modersmål. 

Skolbiblioteken ska användas i undervisningen i olika skolformer för att stärka barnens och ele-
vernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

Kulturskolans verksamhet finns för att alla barn och unga i Växjö kommun ska få möjlighet att 
spela, rita, måla, dansa, agera, musicera, komponera och utvecklas på sin fritid.  

Fritidsgårdsverksamheten arbetar för att ge barn och unga en meningsfull, aktivitetsbaserad och 
utvecklande fritid under skoldagen och på deras fria tid. 
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Huvudprocesser - mål och uppdrag 
Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl 
definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process 
har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definie-
rade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet 
kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock 
inte som indikatorer för måluppfyllelse. 

Symbolförklaring                                         

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige 

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse 

  Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet 

  Nyckeltalet mäter effektivitet 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv 
och en fungerande arbetsmarknad 

 

Strategisk inriktning 

Utbildningens betydelse för en hållbar samhällsutveckling är central. Det behövs en utbildning 
som rustar framtidens vuxna för de stora utmaningar som de står inför. Ett av utbildningsnämn-
dens uppdrag är att förbereda eleverna för ett framtida arbetsliv och ett livslångt lärande, genom 
att erbjuda både studieförberedande och yrkesprogram på gymnasienivå. En av gymnasieskolans 
utmaningar är att en relativt stor andel av eleverna inte fullföljer sina studier med examen från 
ett nationellt program. Samtidigt är en slutförd gymnasieutbildning på många sätt en avgörande 
faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier.   

För att stärka kopplingar mellan arbetsmarknad och utbildningen kommer vi att se över förut-
sättningar för en utökning av lärlingsutbildning med anställning på fler yrkesprogram. En viktig 
ambition att fortsätta verka för är att alla elever på gymnasiet skall ha möjligheten att driva UF-
företag. På grundskolenivå har flera skolor arbetat aktivt med att stärka samarbetet mellan skola 
och arbetsliv på grundskolan. På alla högstadieskolor finns i dag studie- och yrkesvägledare.  En 
brist har varit att studie- och yrkesvägledningen inte varit utvecklad på F-6-skolorna, därför skall 
studie- och yrkesvägledning stärkas genom hela grundskolan, samt främja samarbete med Ung 
Företagsamhet även på grundskolenivå. 
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Utbilda för ett livslångt lärande 

 

Strategisk riktning - En skola som ger rätt förutsättningar  

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna 
och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop.  

Alla barn och elever i hela Växjö kommun ska få den utbildning de har rätt till. Arbetet med att 
skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Det 
ska bedrivas en likvärdig utbildning av hög kvalitet i trygga, tillgängliga och jämställda verksam-
heter i våra förskolor och skolor. Verksamheten ska genomsyras av en god arbetsmiljö för både 
medarbetare och elever. 

Våra förskolor och skolor skall ha de förutsättningar som behövs för att kunna möta och ge alla 
barn och elever en chans att lyckas. Det handlar om att fördela pengarna på ett medvetet sätt så 
att det skapas likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att klara sin utbildning, oavsett 
bakgrund, kön eller funktionsvariation. 

Därför kommer utbildningsnämndens prioriteringar för 2023 riktas mot en likvärdig skola med 
hög kvalitet och förbättrade resultat. 

En utbildning med hög kvalitet där alla barn stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kun-
skapsmålen 

Samtliga skolformer har enligt sina respektive läroplaner ansvar för att främja barnens och ele-
vernas utveckling och lärande. Förskolans och skolans centrala uppdrag är att stödja barnens och 
elevernas utveckling och lärande och deras kunskapsinhämtning. Ett tydligare ansvar ska tas för 
att möta demografiförändringar och samtidigt säkerställa alla elevers rätt till en bra skolmiljö. Att 
förbättra kvaliteten innebär att sätta fokus på våra förskolors och skolors förutsättningar i form 
av resurser och kompetenser. Skolorna i Växjö kommun ska ha hög kvalitet.  

Fokus är att skapa goda förhållanden för våra förskolor, skolor, fritidshem och kulturskolan i form 
av resurser och kompetenser för att måluppfyllelsen skall förbättras.  

Skolverket pekar på att den viktigaste faktorn är personalens utbildningsnivå och möjlighet till 
kompetenshöjning. Lärarna och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. Verk-
samheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både 
medarbetare och elever. Genom att stärka rektorernas och lärarnas förutsättningar säkerställs 
att alla barn och elever vid förskolor, skolor och fritidshem ges chansen att nå så långt som möj-
ligt. Utbildningsnämnden arbetar strategiskt för att öka behörigheten och kompetensen bland 
våra lärare och personal samt att lärartätheten är hög i klassrummen.  
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Det är därför väsentligt att säkra att rektor tillsammans med elever och personal har förutsätt-
ningar för att arbeta långsiktigt och systematiskt med att organisera det pedagogiska arbetet.  

En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får den hjälp de behöver  

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skapa förutsättningar för alla elever att 
nå utbildningsmålen. En grundläggande princip för utbildningen av barn och unga är att utbild-
ningen ska vara likvärdig, att barnet oavsett bakgrund, förskola eller skola ska få likvärdiga förut-
sättningar att nå målen i sin utbildning.  

Oavsett var i kommunen barn och elever befinner sig skall det finnas tillgängliga och bra försko-
lor och skolor.  Det skall inte vara några skillnader mellan landsbygd, tätort och stad utan alla 
förskolor och skolor skall utvecklas för att möta framtidens behov. Fritidshemmen ska vara en del 
av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling.   

Utbildningsnämnden arbetar för att förbättra likvärdigheten för att kommunens barn och elever 
skall få en god utbildning. Målbilden är att likvärdigheten ska förbättras. Skillnader i förutsätt-
ningar, resultat och kvalitet mellan och inom skolor ska minska, barn och elever skall ges goda 
förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Statistik och resultat för Växjö kommuns grundskolor visar att det finns skillnader mellan skolor, 
särskilt när det gäller lärarbehörighet och resultat. Resurser behöver styras så att elevers behov 
tillgodoses och att resurser särskilt riktas till skolor med mindre gynnsamma förutsättningar. 

Målet med det socioekonomiska bidraget är att kompensera enheter som har högre andel elever 
än genomsnittet i kommunen som riskerar att inte klara målen. Bidraget förväntas ge möjlighet 
att minska skillnaderna för dessa enheter.  

Inför 2023 höjer vi den socioekonomiska fördelningen inom grundskolan med en procent, från 
sex till sju procent i syfte att förbättra likvärdigheten mellan skolor och elevgrupper.  Det är vik-
tigt att utbildningsnämnden på ett medvetet sätt följer resursfördelningens effekter på elevernas 
måluppfyllelse liksom hur rektorerna använder tilldelade resurser och hur dessa påverkar elever-
nas utveckling och lärande. En samlad riktlinje och uppföljningsmodell för socioekonomisk för-
delningen i nämndens verksamhetsområden kommer tas fram i syfte att systematisera uppfölj-
ningen av tilldelningen. Under 2023 ska medlen som tilldelas genom socioekonomiskt index i 
första hand användas för att öka lärartätheten för att exempelvis kunna använda flerlärarsystem. 

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättning-
ar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. På sikt ska tiden för allmän förskola 
utökas. För att föräldrar ska kunna arbeta även utanför kontorstid är tillgången till barnomsorg 
en förutsättning. Därför ska barnomsorg på natten utredas.   

Alla som vill skall kunna delta och hitta sin plats i kulturskolan. Ambitionen är att barn och unga 
oavsett behov, intressen och förutsättningar ska kunna attraheras av kulturskolans utbud och 
känna sig hemma i verksamheten. Kulturskolans verksamhet ska därför fortsätta utvecklas runt 
om i kommunen och göras tillgänglig för fler barn och unga. En översyn av kursavgiftens storlek 
ska göras. 
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Barn och elevers välbefinnande ska vara gott 

Barn och elever skall ges goda förutsättningar att främjas i sin utveckling och i sitt lärande. Goda 
kunskapsresultat är avhängigt trygghet, studiero och delaktighet. Det innebär att tryggheten och 
studieron skall var hög i alla våra förskolor och skolor. Det behöver finnas säkerställda rutiner, 
systematik och strategiskt arbete med fokus mot kunskapsuppdraget och god lärmiljö. Att tidigt 
kunna identifiera behov av stöd, ett tydligt förebyggande arbete för att göra lärmiljöerna pedago-
giskt, psykosocialt och fysiskt tillgängliga.  

Alla skolor och förskolor ska ha en miljö där barn och elever med NPF-problematik och andra 
funktionsnedsättningar ges rätt förutsättningar.  Det är väsentligt att skolorna har tillgång till en 
likvärdig barn- och elevhälsa för att kunna anpassa undervisningen och stödet till barns och ele-
vers behov och förutsättningar.  

Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Beman-
ningen och tillgängligheten inom elevhälsan ska därför öka. Elevhälsosamtal och goda möjligheter 
till fysisk aktivitet i skolan stärker ungas hälsa. Arbetet med skolsocionomer ska fördjupas och 
samverkan mellan arbete och välfärd, socialtjänsten och andra myndigheter skall stärkas.    

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. 
Frånvaron för elever i såväl grund- som gymnasieskola har uppmärksammats som ett problem i 
nämndens kvalitetsrapporter. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för Växjö 
kommuns skolor. En särskild satsning läggs på en återvändarskola som ska nå elever med pro-
blematiskt hög frånvaro. Skolan ska bereda dem en möjlighet att komma tillbaka till skolan och 
fortsätta sin utbildning.  

Fritidsgårdarna i Växjö kommun har en viktig funktion i att bidra med att skapa förutsättningar 
för unga att växa och ha framtidstro. Verksamheterna ska arbeta främjande genom att möjliggöra 
en utvecklande, innehållsrik, varierande och rolig fritid för en bred målgrupp unga under trygga 
former. Under 2023 kommer fokus läggas mot att utveckla fritidsgårdsverksamheten i hela kom-
munen för att erbjuda ett mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar oavsett bostadsort. I 
detta ingår ett utökat öppethållande av fritidsgårdarna i Lammhult och Braås. 
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Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever 
ska nå kunskapsmålen 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 
Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

   Inrätta en återvändareskola 3 mkr, tillskott  

 
 Genomföra yrkesdagen för att stärka gymnasie- 

och yrkesval Inom ram (1 mkr)  

 
 Uppsökande verksamhet i samarbete med 

nämnden för arbete och välfärd för fler barn i 
förskolan 

Inom ram 
 

  Stärkt organisation för ökad VFU-kapacitet  Inom ram  

 
 Framtagande av kompetensförsörjningsplan på 

nämndsnivå  Inom ram 
 

 
 Utökad koppling till arbetslivet genom exempel-

vis praktik för elever på gymnasiets teoretiska 
program 

Inom ram 
 

 
 Utforma strukturerat samarbete med civilsam-

hället för ökad rörelse i skolan  Inom ram  

 
 Framtagande av plan för permanentning av 

Studio 17 2024 
Inom ram  

 
 Förtydligad struktur för raster genom rörelse 

och aktiviteter  
Inom ram  
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* Nyckeltalet är ett lokalt framtagna och mäts inte mot genomsnittet för större städer. Dessa mäts mot bäst inrap-
porterade data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen och är därmed det accepterade värdet 
 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Vårdnadshavarna som 
upplever att barnet 
stimuleras till utveckling 
och lärande i förskolan, 
andel positiva svar, andel 
(%) * 

2022 96 % 
  

   
 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
svenska (ej svenska som 
andraspråk), kommunala 
skolor, andel (%) 

2022 70 % 
  

   
 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

2022 61 % 
  

   
 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

2022 67 % 
  

   
 

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), 
kommunala skolor, andel 
(%) 

2022 74 
  

   
 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala 
skolor, andel (%) 

2022 73 
  

   
 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkespro-
gram, kommunala skolor, 
andel (%) 

2022 83 
  

   
 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

2022 225 
  

   
 

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

2022 69 
  

   
 

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

2022 83 
  

  
 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel 
(%) 

2022 84 
  

  
 

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

2022 82 
  

  
 

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal 

2021 5 
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En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får 
den hjälp de behöver 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 
Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

  
 Minska skolsegregationens negativa effekter på 

elevers måluppfyllelse och förutsättningar 
Inom ny tilldelad 
ram 

 

  
 Utredning för ökad tillgänglighet i kulturskolans 

verksamhet tillsammans med en översyn av 
avgifterna 

Utrednings samt 
översyn inom ram 
0,5 mkr, tillskott 

 

   Utreda behov av barnomsorg på natten Inom ram  

  
 Förbered för utökning av lärlingsutbildning med 

anställning på fler yrkesprogram 
Inom ram  

  Stärka modersmålsundervisningen    4 mkr  

  Svenska som andraspråk skall stärkas som ämne    7 mkr  

 
 Höjd socioekonomisk tilldelning med 1 procent, 

från 6 till 7 procent 
   8,6 mkr  

 
 Samlad riktlinje och uppföljningsmodell för 

socioekonomisk fördelning i nämndens verk-
samhetsområden 

   Inom ram 
 

     

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  
 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde 
lägeskommun, procenten-
heter 

2022 -4 
       

  
 

Elever i åk. 9. genomsnitt-
ligt meritvärde avvikelse 
från modellberäknat värde 
lägeskommun, meritvär-
despoäng 

2022   -8 
                                  

  
 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkespro-
gram, lägeskommun, andel 
(%) 

2022 84 % 
  

  
 

Elever i år 9 som är 
behöriga till yrkesprogram 
(exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), 
lägeskommun, andel (%) 

2022 85 % 
  

  
 

Barn 1–5 år inskrivna i 
förskola, andel (%) 

2021 85 % 
  

    
  

 

  



Information från  
Växjö kommun 

Utbildningsnämnden, Internbudget 2023 20(30) 
 

20 
 

Barn och elevers välbefinnande ska vara gott 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 
Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

  
 Utveckla fritidsgårdsverksamheten för ökad 

likvärdighet i hela kommunen 1 mkr, tillskott 
 

  
 Intensifiera arbetet med renovering och ny-

byggnation av skollokaler Inom ram 
 

   Ökad bemanning inom elevhälsan 4,3 mkr, tillskott  

   Stärka elevhälsan och öka likvärdigheten 3 mkr, tillskott  

 
 Framtagande av plan för elevhälsan och HSL-

insatser i utbildningsnämndens verksamhet    Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  
 

Vårdnadshavarna 
som upplever att 
barnet har ar-
betsro i förskolan, 
andel positiva svar 
(%)  

2022      78 
  

  
 

Vårdnadshavare 
upplever att barnet 
är tryggt i försko-
lan, andel positiva 
svar (%) 

2022     96 
  

  
 

Elever som upple-
ver trygghet i 
grundskolan: andel 
positiva svar (%) 

2022     89   

  
 

Elever i årskurs 
som upple-
ver studiero i 
grundskolan, andel 
positiva svar 

2022      73 
  

  
 

Elever som upple-
ver trygghet i 
gymnasieskolan: 
andel positiva svar 
(%) 

2022      92   

  
 

Elever som upple-
ver studiero i 
gymnasieskolan, 
andel positiva svar 

2022      77   

  
 

Antal elever per 
skolsköterska 

2022     i.u   

  
 

Antal elever per 
skolkurator 

2022     i.u   
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Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, 
tätort och landsbygd 

 

Strategisk riktning 

Utbildningsnämnden skall verka för en ökad hållbarhet för Växjö kommuns förskolor och skolor 
där alla barn och ungdomar skall känna trygghet och finna studiero. Miljön ska vara trygg och fri 
från kränkningar. Utbildningsnämnden följer, i sitt systematiska kvalitetsarbete, upp förskolornas 
och skolornas arbete med trygghet, säkerhet och kränkande behandling. Barn och ungas möjlig-
heter till lek och rörelse ska ingå i planering av staden och tätorterna. Utemiljön på förskolor och 
skolgårdar ska inventeras för att säkerställa att alla barn har tillgång till likvärdiga och trygga 
lekmiljöer. Skolvägar ska vara trygga och säkra. 

Vidare följer utbildningsnämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och 
hur elever uppfattar tryggheten i skolorna, särskolorna och i fritidshemmen.  

Utbildningsnämndens fokus är att åstadkomma en utveckling i arbetet med ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Inför 2023 kommer utbildningsnämnden arbeta utifrån verksamhetsmål 
och strategier som inbegriper Växjö kommuns hållbarhetsprogram. Växjö kommuns hållbarhets-
program Hållbara Växjö 2030 genomsyrar utbildningsnämndens verksamhet. Genom att sträva 
efter målbilderna och utifrån nämndens verksamhet arbeta med de nio utmaningarna kan nämn-
den bidra till en hållbar utveckling.  

Viktiga kommunövergripande planer som stöd för fokusering för genomförande är kemikalieplan, 
avfallsplan, odlingsplan, plan för biologisk mångfald, resepolicy och upphandlingspolicy. 
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Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplane-
ring 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 
Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

  
 Ökad tillgång till gröna miljöer för skolor och 

förskolor  
Ingen målbildskoppling 

 
 I samarbete med samhällsbyggnadsnämnden ta fram förslag på  

naturpedagogisk verksamhet   
 

 

Möjliggöra en aktiv fritid 

 

Strategisk riktning 

För att stärka barn och ungas fria tid samverkar utbildningsnämnden med nämnden för arbete 
och välfärd samt kultur- och fritidsnämnden. I detta ingår att gemensamt arbeta med fältverk-
samhet och mobila team. Utöver fältverksamheten hos arbete och välfärd finns mötesplatser hos 
utbildningsnämnden som exempelvis fritidsgårdarna. Inför 2023 sätts särskilt fokus på att ut-
veckla och stärka kulturskolans verksamhet med målet att verksamheten skall göras tillgänglig för 
fler barn och unga.  

En översyn av kulturskolans avgifter ska göras liksom en riktad satsning för att ge fler barn och 
unga möjlighet att möta professionell scenkonst på skoltid. Fritidsgårdsverksamheten ska ut-
vecklas i hela kommunen för att erbjuda ett mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar oav-
sett bostadsort, i detta ingår utökat öppethållande på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås.  
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Personalpolitisk inriktning 
 

För att nå Växjö kommuns målsättningar om att säkra kompetensförsörjningen genom att vara en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, att erbjuda medarbetare god tillgång till 
fortbildning och kompetensutbildning samt att Växjö kommun har friska medarbetare kommer 
kommunstyrelsen under året att fokusera på två huvudsakliga områden; strategisk kompetens-
försörjning samt arbetsmiljö och jämställdhet. 
 

Strategisk kompetensförsörjning 
Växjö kommun som helhet ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare dit många söker sig. 
Goda arbetsvillkor och en möjlighet att utvecklas i sitt yrke är grundläggande för att välfärden ska 
hålla en hög kvalitet och en förutsättning för att kommunen ska klara av att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen. Under kommande tioårsperiod beräknas behoven inom välfärdssektorn 
att öka samtidigt som många medarbetare förväntas gå i pension. För att tillgodose kompetens-
behovet som genereras av detta krävs ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörj-
ning. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt planera för den kompetens som 
behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå kompetensen, genomföra aktiviteter och 
kontinuerligt förändra vid behov.  

Under 2023 kommer förvaltningar, bolag och förbund att ta fram kompetensförsörjningsplaner 
för att identifiera och analysera gapet för ett antal utvalda befattningar. Mål och aktiviteter sätts 
upp utifrån det identifierade gapet. Kompetensförsörjningsplanerna analyseras och sammanställs 
till en aggregerad rapport som visar på kommunkoncernens samlade kompetensbehov och vilka 
åtgärder som behövs på kort och lång sikt. Ett annat perspektiv på kompetensförsörjning är att 
förstå vilka orsaker det finns att personal slutar sin anställning och att arbeta aktivt för att behålla 
personal.  

Ett annat perspektiv på kompetensförsörjningen är rätten till heltid. Utredningen som genomför-
des 2021 kring rätten till heltid kan ligga till grund för arbetet framåt. Yrkesgrupperna som utred-
ningen fokuserade på var yrkesgrupperna kock, måltidsbiträde och barnskötare. Resultatet av 
utredningen visade att arbetsinsatsen som krävs med bemanning och schemaläggning för att en 
förändring inte ska leda till ökade kostnader ser olika ut för olika yrkesgrupper och olika arbets-
platser. Rätten till heltid kan kräva mer flexibilitet från medarbetarens sida genom att hen får 
arbeta på olika arbetsplatser. Det är en komplex fråga som kräver lösningar utifrån lokala förut-
sättningar för att förändringen inte ska leda till ökade kostnader. Bättre förutsättningar i verk-
samheter med relativt hög bemanning, där alla har samma kompetens samt innefattar kvälls- och 
helgtjänstgöring. 
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För att sätta fokus på området strategisk kompetensförsörjning kommer kommunkoncernen 
och nämnden under året att prioritera:   

• Implementera ett gemensamt arbetssätt för anskaffning av timvikarier inklusive rekryte-
ring, introduktion, bokning och uppföljning.  

• Kompetensförsörjningsplaner för förvaltningar, bolag, förbund samt för Växjö kommun-
koncern som helhet. 

• Upphandla och implementera ett koncerngemensamt HR-system med syfte att förbättra 
planering och samordning.  

• Säkra att avslutningssamtal genomförs enligt framtagen rutin och att resultaten av efter-
följande enkät omhändertas på ett ändamålsenligt sätt.  

• Ta fram en ”attrahera-plan” för hur Växjö kommun som arbetsgivare kan nå olika mål-
grupper för att säkerställa kompetensförsörjningen. 

  

Arbetsmiljö och jämställdhet 

Om fler medarbetare ska arbeta heltid och längre upp i åldrarna krävs en god hälsa och trivsel i 
arbetet. Den som väljer att arbeta i Växjö kommun ska ha goda anställningsvillkor och få arbetsli-
vet att gå ihop med resten av livet. Arbetet med jämställdhet på kommunens arbetsplatser behö-
ver aktualiseras och det krävs ett långsiktigt arbete för att nå kommunens målsättning att sänka 
sjukfrånvaron. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv och förebyggande åt-
gärder behöver prioriteras.  

 

För att sätta fokus på området Arbetsmiljö och jämställdhet kommer kommunkoncernen och 
nämnden under året att prioritera:   

• Arbete utifrån SKR:s modellkoncept för jämställdhet som är ett stöd för att integrera jäm-
ställdhet i styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030.  

• Digital utbildning kring stress samt utbildning för chefer kring alkohol och droger 
som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

• Implementering av nytt systemstöd för olycksfall, riskobservationer och tillbud. 
• Utbildning av licensierade utredare inom kränkande särbehandling för att säkerställa kva-

litativa och likvärdiga utredningar.  
• Utveckling av konflikthanteringsverktyg för att ge stöd till chefer och i förlängningen 

främja en god arbetsmiljö.  
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Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen 
genom att vara en attraktiv arbetsgivare som er-
bjuder goda arbetsvillkor 
Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

   Analysera var behov av arbetskläder finns Inom ram Ingen målbildskoppling 

Medarbetare i Växjö kommun har tillgång till en 
god fortbildning och kompetensutveckling 
Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

  
 Kompetensutveckling inom beställarfunktion i 

hela kommunkoncernen 
Inom ram Ingen målbildskoppling 

Växjö kommun har friska medarbetare 
Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

Uppdraget berör följande målbild/er 
HV 2030 

  
 

Höjt friskvårdsbidrag 2 000 kronor 4 mkr, tillskott 
Ingen målbildskoppling 

 

 

 Medarbetarnas sjukfrånvaro ska minska och 
arbetsmiljön förbättras med särskilt fokus på 
sjukfrånvaron i förskolan och den digitala ar-
betsmiljön i hela verksamheten 

 

   Inom ram 
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Ekonomi 
Driftbudget 
Grundförutsättningar 

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2023 till 2 574 miljoner kronor. Bud-
getramen är fördelad per verksamhet enligt tabell nedan. Det tillkommer ram för tilläggsanslag 
avseende 2023 års lönenivå. 

Nämnden erhåller ett resurstillskott om 120 miljoner kronor, varav 65 miljoner kronor avser till-
skott för nya verksamhetslokaler och 22,5 miljoner kronor demografi. Resterande del av tillskot-
tet avser att stärka likvärdigheten samt olika satsningar inom bland annat elevhälsa, kulturskola, 
fritidsgårdsverksamheten samt ökat friskvårdsbidrag till anställda. 

Beslutade effektiviseringar motsvarar 12,5 miljoner kronor. Dessa gäller främst samordningsvins-
ter kopplat till administration, verksamhetsutveckling och vaktmästeri. Svårigheter kring genom-
förande av beslutade effektiviseringar leder till att hela verksamheten gemensamt får dela på 
effektiviseringen.  

Kostnader för skolskjuts där utfallet för 2022 använts i budget för 2023. Indikationer finns om 
ytterligare ökade kostnader men stora osäkerheter finns med. Sista prisindexeringen för 2022 
sjönk något vilket bryter en stigande trend, regeringen planerar minska reduktionsplikten vilket 
kan sänka drivmedelskostnaden och därutöver kommer en ny upphandling av skolskjuts ske un-
der 2023. 
 

Övriga uppdrag angivna i ovan delar av denna internbudget ska finansieras inom ram.  

Övergripande förändringar per verksamhet är angivna nedan. 

Förskola 

För förskola utgår från och med 2023 ersättning med en barnpeng utifrån åldersindelning och 
vistelsegrund. Tidigare år har resursfördelningen skett via en tim-peng baserat på de scheman 
vårdnadshavare rapporterat in. Nya modellen för resursfördelning stärker socioekonomiskt ut-
satta förskolor som generellt har lägre tim-snitt och fler arbetssökande föräldrar. 

Grundskola 

I grundskolan märks en ansträngd ekonomi vilket är en fortsättning på 2022 års negativa bud-
getavvikelse inom verksamheten. Handlingsplaner för verksamhet och berörda skolor är under 
framtagande för att återfå en ekonomi i balans. Minskade statsbidrag påverkade ekonomin nega-
tivt under 2022 och nivåerna på dessa förväntas inte öka nämnvärt under 2023. Utöver detta har 
nämnden beslutat att öka den socioekonomisk ersättning till de enheter med elever som utifrån sin 
bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. 
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Grundsärskola 

I särskolan märks ett ökat behov av mottagande av elever och fler elever har en svårare proble-
matik i sin funktionsvariation. Antalet elever kopplat till denna verksamhetsform är fler än de 
demografiska prognoserna. Trenden gör att kostnaderna ökar i förhållande till demografiska pro-
gnoser för 2023. 

Gymnasieskola 

För gymnasieskolan noteras en trend där fler elever väljer praktiska program inom fristående 
verksamheter med högre elevpeng. Trenden bidrar till att kostnaderna för verksamheterna ökar i 
förhållande till demografiska prognoser för 2023. 

Statsbidrag 

För 2023 kan nämnas att; 

- Statsbidrag för likvärdig skola ökar något, men inflationsjusterat förväntas vara i paritet med 
2022. 
- Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan förväntas vara i paritet med 2022. 
- Statsbidrag för arbetsmiljö i utsatta områden förväntas ej erhållas efter vårterminen 2023. 
- Erhållna medel för åren 2019 och 2020 från migrationsverket fortsätter att nyttjas under 2023 i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om hantering av dessa medel. Planerade satsningar 
som delvis redan initierats 2022 och fortlöper 2023 uppgår till cirka 26 miljoner kronor. Huvud-
syftet är att minska de negativa effekterna av skolsegregationen via flertalet satsningar. 

 

tkr Intäktsbudget 2023 Kostnadsbudget 2023 Nettobudget 2023 Nettobudget 2022 

Politisk verksamhet  -2 560 -2 560 -2 558 

Kulturskolan 2 750 -26 466 -23 716 -21 866 

Fritidsgårdar  -11 826 -11 826 -10 642 

Övrig verksamhet 600 -89 544 -88 944 -81 070 

Förskoleverksamhet 71 325 -761 988 -690 663 -649 361 

Fritidshem 36 887 -162 472 -125 585 -122 789 

Förskoleklass 492 -66 422 -65 930 -62 953 

Grundskola 15 009 -1 128 759 -1 113 750 -1 035 665 

Grundsärskola 2 230 -91 165 -88 935 -74 670 

Gymnasieskola 123 058 -522 042 -398 985 -364 814 

Gymnasiesärskola 6 750 -46 853 -40 103 -27 391 

Nyanlända 1 696 -4 644 -2 948 -2 709 

     

Summa 260 797 -2 914 741 -2 653 945 -2 456 488 
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Investeringsbudget 
Anvisning 
 

Använd detta textfält för att i ord förklara de i följande tabellerna inlagda investeringsbudge-
ten. Belys om det är något principiellt viktigt som förändrats i förhållande till föregående år. 

Investeringsbudget, ettåriga projekt 

Anvisning 
 

Om nämnden inte har några ettåriga investeringsprojekt kan du lämna denna tabell tom och ta 
bort tabellen när du är klar med resten av rapporten och har exporterat den till word. 

 

Budget 2023, tkr    

Ettåriga projekt Inkomst Utgift Netto 

    

    

Summa    

Investeringsbudget, fleråriga projekt 

Anvisning 
 

Om nämnden inte har några fleråriga investeringsprojekt kan du lämna denna tabell tom och ta 
bort tabellen när du är klar med resten av rapporten och har exporterat den till word. 

 

tkr Total budget   Ack. utfall Tot. projektpro-
gnos 

Fleråriga projekt Inkomst Utgift Netto Netto Netto 

Inventarier 0 8000 8000   

IT 0 1300 1300   

Summa 0 9300 9300   
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Exploateringsprojekt 

tkr 
Grund
kalkyl 

  

Acku-
mule-
rat 
utfall 

  

Total 
pro-
jekt-
pro-
gnos 

  

 In-
komst 

Utgift Netto In-
komst 

Utgift Netto In-
komst 

Utgift Netto 

          

          

          

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varav VA          

Varav skatter          

Varav omsättning          

Summa          

 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Effektivisering förvaltningskontoret  -1,8 mkr 

  Effektivisering politisk verksamhet   -100 tkr  

 

    

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med större 

stad 

  
 Kostnad kommunalgrund-

skola F- 9, kr/elev 
2021                      112 833   

  
 Kostnad kommunal gymna-

sieskola, kr/elev 
2021                        126 060   

  
 Kostnad förskola, 

kr/inskrivet barn 
2021                       164 442 

  

  
 Kostnader för lokaler i 

kommunal förskola, kr/barn 
2021                     i.u 

  

  
 Kostnad för lokaler i kom-

munal grundskola F-9, 
kr/elev 

2021                      18 479   

  
 Kostnader för lokaler i 

kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 

2021                      17 042   

  
 Kostnad barnhälsa i förskola 2021                             i.u   

  
 Kostnad elevhälsa i kommu-

nal grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

2021                        2 557   

  
 Kostnad elevhälsa i kommu-

nal gymnasieskola, kr/elev 
2021                        2 857   
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