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Anders Gerestrand 
Simon Haptén 
Anne-Lie Nilsson  
Hans Parment 
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Linda Delefelt 
Ali Dige Adbirisak 
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Justering 

 

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

Ordförande Ida Eriksson (M) 

Justerare Martina Forsberg (S)  

Justerade paragrafer §§ 77-88 §§ 90-102 

Ajournering 14.05-14.06 
15.25-15.40 
16.42-16.45 

Anmärkning  



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-06-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (50) 

 

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 

§ 77 Dnr 17286 
Beslutsärende: Val av justerare ................................................................................ 5 

§ 78 Dnr 17287 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning ...................................................... 6 

§ 79 Dnr 222 

Allmänhetens frågestund ............................................................................................ 7 

§ 80 Dnr 26188 

Information: Utbildningsnämndens personalstipendium .....................................8 

§ 81 Dnr 2021-00280 

Beslutsärende: Medborgarförslag om hantering av problematisk 
skolfrånvaro ................................................................................................................... 9 

§ 82 Dnr 2021-00237 

Beslutsärende: Medborgarförslag om att Kulturskolan ska 
huseras i en byggnad ................................................................................................ 14 

§ 83 Dnr 5899 

Information: Förvaltningsaktuellt ............................................................................. 16 

§ 84 Dnr 26191 
Information: Ekonomiläget juni 2021 ....................................................................... 17 

§ 85 Dnr 26189 
Återrapportering: Kommunens aktivitetsansvar (KAA) .................................... 20 

§ 86 Dnr 2021-00576 

Återrapportering: Redovisning av uppdrag utifrån utredning 
kring förutsättningarna för att starta nationella 
gymnasieprogram för personer med neuropsykiatriska 
diagnoser ....................................................................................................................... 21 

§ 87 Dnr 2021-00652 
Information: Analys av kränkningsanmälningar och 
frånvaroanmälningar ................................................................................................ 26 

§ 88 Dnr 2021-00649 
Information: Förskole- och skolundersökningen ................................................ 28 

§ 90 Dnr 2021-00238 

Beslutsärende: Remiss till UTBN av Motion om kraftiga åtgärder 
för att bryta skolsegregationen och skapa en likvärdig skola - 
Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S) ........................................................ 29 

§ 91 Dnr 2021-00562 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-06-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   4 (50) 

 

Beslutsärende: Uppdrag till förvaltningschef om att stärka 
förskolans och skolans trygghets- och värdegrundsarbete .......................... 33 

§ 92 Dnr 2021-00569 
Beslutsärende: Extra satsning statsbidrag coronamiljarden ......................... 35 

§ 93 Dnr 2021-00582 
Beslutsärende: Extra satsning inom ram hösten 2021 ...................................... 36 

§ 94 Dnr 2021-00571 
Beslutsärende: Fagrabäckskolans natur och teknik till 
Hagaviksskolan ........................................................................................................... 38 

§ 95 Dnr 2021-00570 
Beslutsärende: Dataskyddsombud utifrån 
dataskyddsförordningen (GDPR) 2021 ................................................................. 40 

§ 96 Dnr 2021-00651 

Beslutsärende: Reviderad dokumenthanteringsplan, juni 2021 ..................... 42 

§ 97 Dnr 2021-00574 
Beslutsärende: Delegationsordning revidering juni 2021 ................................ 43 

§ 98 Dnr 2021-00555 
Information: Handlingar för kännedom juni 2021 .............................................. 44 

§ 99 Dnr 26190 

Information: Utbildningsnämndens ledamöter informerar ............................... 47 

§ 100 Dnr 17288 
Övriga frågor............................................................................................................... 48 

§ 101 Dnr 2021-00648 
Information: Rapportering av delegationsbeslut, juni 2021 ............................ 49 

§ 102 Dnr 2021-00556 
Information: Elevärenden juni 2021 ........................................................................ 50 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-06-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   5 (50) 

 

§ 77 Dnr 17286  
 

Beslutsärende: Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Martina Forsberg (S) väljs till justerare.      
 
Bakgrund 
Justerare kallas den som godkänner ett mötesprotokoll. Hen 
kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
bestämdes på mötet.      
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§ 78 Dnr 17287  
 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Ändring av dagordning på följande sätt: 

• §85 Återrapportering: Kommunens aktivitetsansvar (KAA) tas upp 
som ärende 8. 

• §§ 84 Information: Ekonomiläget juni 2021 tas upp som ärende 9. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kallelsen 
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§ 79 Dnr 222  
 

Allmänhetens frågestund 

Bakgrund 
Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.      
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§ 80 Dnr 26188  
 

Information: Utbildningsnämndens 
personalstipendium  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden delar varje år ut personalstipendier i respektive 
område – norra, södra, östra och västra. 2021 stipendier går till följande 
personal: 
 

• Åsa Mönster 
 

• Nina Ivarsson  
 

• Linda Delefelt 
 

• Ali Dige Adbirisak 
 

• Consuelo Olivares Serrate 
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§ 81 Dnr 2021-00280  
 

Beslutsärende: Medborgarförslag om hantering av 
problematisk skolfrånvaro 

Utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget besvaras med nedanstående yttrande. 
 
Vi ser att nämnden blir uppdaterad inom kort om arbetet och att 
nämnden fortsätter aktivt jobba med förbättrat arbete samt med 
konkreta åtgärder hur arbetet ska fortgå.            
    
Bakgrund 
En medborgare i Växjö kommun har den 24 april 2021 lämnat in ett 
medborgarförslag. Alla som är folkbokförande i en kommun har rätt att 
lämna ett medborgarförslag till kommunen. Eftersom förslaget initialt är 
en fråga inom utbildningsnämndens område bör lämpligen nämnden 
svara på förslaget.  
 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20 lämnat över beslutanderätten i 
ärendet till utbildningsnämnden.  
 
Yttrande 
Hur ska kommunen se till att det inte skapas fler barn med problematisk 
skolnärvaro? 
Växjö kommun har som huvudman för de kommunala skolorna uppdrag 
från riksdag och regering att tillgodose elevers rätt till utbildning i 
enlighet med skollagen. I uppdraget ingår att möta varje elev utifrån 
dennes behov och stimulera hen att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Vi lyckas inte med alla elever, trots att det är vårt 
uppdrag och arbetar därför kontinuerligt för att bli bättre på att möta 
alla elever. De 12 frågeställningar som medborgaren lyfter är relevanta 
för vårt arbete och besvaras nedan. 
 
1. Att ni tar beslut om nollvision att inget barn ska få psykiska besvär pga. 
att de inte klarar av skolans miljö.  
En nollvision ingår som en del av styrningen och det ansvar 
huvudmannen och rektor har i sitt uppdrag om att tillgodose varje elevs 
rätt till utbildning och att möta och stimulera varje individ utifrån 
dennes behov. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-06-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   10 (50) 

 

2. Att ni tar beslut om en nollvision av barn med problematisk 
skolfrånvaro  
Psykiska besvär och problematisk frånvaro gynnar inte barns- och 
elevers utveckling, därav följer att punkterna 1 och 2 i 
medborgarförslaget finns besvarade i Utbildningsförvaltningens 
verksamhetsplan; 
Att tidigt kunna identifiera behov av stöd är väsentligt när det gäller 
förutsättningarna att nå kunskapsmålen. Arbetet att göra lärmiljöerna 
pedagogiskt, psykosocialt och fysiskt tillgängliga är en viktig del i detta 
arbete. Vidare är det väsentligt att skolorna har tillgång till en likvärdig 
barn- och elevhälsa för att kunna anpassa undervisningen och stödet till 
barn och elevers behov och förutsättningar. 
Utbildningen inom skolväsendet ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt ge en livslång lust att lära. Utbildningen 
syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare 
 
3. Att ni för att uppnå punkt 1 och 2 detta upprättar ett lyhört och 
kontinuerligt samarbete med målsmän till npf-elever. 
En förtroendefull relation mellan skolan och hemmet är viktig för alla 
elever ur många aspekter. Att skolan och elevens vårdnadshavare 
samarbetar ingår i uppdraget och är en förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete.  
 
4. Att kommunen och skolorna även tar hjälp av andra kunniga instanser 
som folkhälsoteam, elevhälsoteam, resurs-team, NP-team, habilitering, 
barn- och ungdomspsykiatri, centralt skolstöd, specialpedagogiska 
myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och implementering i 
verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för 
varje enskild individ. Detta skall ske med en helhetssyn på individen, 
lyhördhet och ett förebyggande likväl som ett akut tänk i 
anpassningsarbetet.  
Som vi skrev inledningsvis pågår ständigt ett arbete för att bli bättre på 
att möta alla elever utifrån deras behov. Detta arbete sker både internt 
inom utbildningsförvaltningen med utvecklingsprojekt som ex. 
”Tillgängliga lärmiljöer”, där Elevhälsan arbetar i nära samarbete med 
rektor och annan skolpersonal för att kunna möta eleven på ett så bra 
sätt som möjligt, och i samarbete med såväl nationella, kommunala, 
regionala och privata externa aktörer. 
Samverkan med övriga aktörer sker genom nätverksmöten och SIP. I 
arbetet med ”Barnets bästa gäller! i Kronoberg” ingår 
utbildningsförvaltningen i ett samarbete med förvaltningen för Arbete 
och välfärd samt Region Kronoberg. Syftet är att bygga en långsiktig 
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samverkan mellan de aktörer som kan finnas kring en elev och dennes 
familj. 
 
5. Att skolornas rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro 
och att orosanmälan av föräldrar ersätts och/eller kompletteras med en 
anmälan av sig själva för att inte ha kunnat bemöta eleven på rätt sätt 
och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till 
sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i undervisning hos eleven.  
Den orosanmälan som görs till socialtjänsten då man startar en 
frånvaroutredning är lagstadgad och grundar sig i en oro för barnet som 
inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd (och som inte uppfyller sin 
skolplikt). 
Utbildningsförvaltningen har en ständigt pågående förbättringsprocess 
för att kunna möta alla elever på bästa sätt och uppföljning av skolans 
insatser för att anpassa och bemöta eleven utifrån dess förutsättningar 
görs inom ramen för särskilt stöd och skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 
 
6. Att ni inför rutiner hur skolan dokumenterar hur de följer det som 
finns beskrivet i Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro-
Grundskola och grundsärskola  
I Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro-Grundskola och 
grundsärskola beskrivs arbetet med frånvaro på olika nivåer. 
Dokumentationen i specifika individärenden finns på enheten och rektor 
ansvarar för att enhetens rutiner säkerställer det arbete som beskrivs i 
riktlinjen. 
Huvudmannen genomför årligen ett antal interna kontroller för att 
säkerställa att enheternas arbete följer de riktlinjer som finns. 
 
7. Att en revidering av riktlinjerna Arbetsgång frånvaro görs så att den 
även passar barn med NPF.  
Riktlinjen för arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro är 
utformad utifrån skollagen och de rekommendationer som skolverket 
ger. Förtydliganden av uppdraget finns i riktlinjen som inte gör skillnad 
på barn med och utan diagnoser och de svårigheter som detta kan 
innebära för individen. 
I utbildningsförvaltningens verksamhetsplan framgår att det i 
utbildningen ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov. Att 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. 
 
8. Att det inrättas ett team med specialist kompetens som kan hjälpa 
skolor att få tillbaka sina elever med hög frånvaro.  
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Punkterna 8 och 9 finns med i den omorganisation som sker från 
årsskiftet 2021-2022, se vidare under punkt 9. 
 
9. Att en del av detta team jobbar direkt mot eleverna med hög frånvaro.  
Från och med årsskiftet 2021-2022 kommer utbildningsförvaltningen att 
omorganiseras. Bland annat sker en förändring av barn- och elevhälsans 
struktur, dels för att öka likvärdigheten inom olika verksamhetsformer, 
dels för att bättre kunna tillgodose alla barn- och elevers rättigheter. 
Barn- och elevhälsan kommer även fortsättningsvis att stödja enheter i 
arbetet för minskad skolfrånvaro. 
 
10. Att rektor på varje skola ska kalla alla målsmän som har barn med 
åtgärdsprogram, särskilda anpassningar eller hög frånvaro till 
gemensamt samråd fortlöpande.  
Rektor har i uppdrag att samverka med elever och vårdnadshavare kring 
elevens situation och förutsättningar och ska samråda med elevhälsan i 
de fall det inte är uppenbart obehövligt. Åtgärdsprogram uppdateras 
löpande och vid utvecklingssamtalen tas såväl trivsel, närvaro och 
eventuella anpassningar upp. 
Hur samverkan ska ske är inte reglerat, men med hänsyn till sekretess 
och elevens integritet bör samverkan hållas på individnivå framför 
gruppnivå. 
 
11. Att utbildningsnämnden kontaktar och ber synpunkter från målsmän i 
punkt 10 från alla kommunens skolor samt intresseorganisationer som 
jobbar med dessa frågor.  
Huvudmannen gör inte den typen av sammanställningar idag, men 
resultatet i den årliga barn- och elevenkäten följs upp på aggregerad 
nivå.  
 
12. Att om ni som huvudman får en anmälan på er till skolinspektionen 
från målsman. Ska svaret till SI stämmas av med målsman innan det 
skickas in. 
Då elever och/eller vårdnadshavare upplever att den enskilda skolans 
rektor och personal inte följer skollagen finns möjlighet att lämna 
klagomål på utbildningen, både till rektor, huvudman och 
Skolinspektionen. Det är viktigt att huvudmannen får kännedom om att 
det inte fungerar enligt de riktlinjer som finns för att kunna stödja 
rektorerna i deras arbete och samverkan med vårdnadshavare. 
Om synpunkter på utbildningen lämnas av vårdnadshavare till 
Skolinspektionen blir skolan och kommunen en remissinstans och är 
skyldiga att lämna sitt svar på de frågeställningar Skolinspektionen 
ställer. Svaret blir då en redovisning utifrån skolans/rektors perspektiv. 
Skolinspektionen delger anmälaren kommunens svar. Svaret ska utgå 
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från skolans/rektors bild, inte skrivas i samverkan med 
vårdnadshavare/anmälare. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse      
 
Yrkanden 
Hugo Hermansson (S), med instämmande från Martina Forsberg (S) och 
Ida Eriksson (M): Vi ser att nämnden blir uppdaterad inom kort om 
arbetet och att nämnden fortsätter aktivt jobba med förbättrat arbete 
samt med konkreta åtgärder hur arbetet ska fortgå.      
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§ 82 Dnr 2021-00237  
 

Beslutsärende: Medborgarförslag om att 
Kulturskolan ska huseras i en byggnad 

Utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avslås.    
 
Bakgrund 
Medborgare har i ett medborgarförslag, som inkom till Växjö kommun 
2021-02-24, skrivit fram ett förslag om att kulturskolan borde huseras i 
en byggnad i centrala delarna av Växjö. Anledningen till förslaget är att 
Kulturskolan i dagsläget har lokaler som befinner sig fysiskt åtskilda 
samt i lokaler som är del av andra verksamheter. Lokalerna anses även 
illa anpassade för ändamålen. Eftersom förslaget initialt är en fråga inom 
utbildningsnämndens område bör lämpligen nämnden svara på 
förslaget, därmed har ett yttrande avseende medborgarförslagets 
frågeställningar skrivits fram.  
 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20 lämnat över beslutanderätten i 
ärendet till Utbildningsnämnden.  
 
Yttrande 
Utbildningsnämnden anser att det är önskvärt att Kulturskolans 
verksamhet når så många elever som möjligt och därför bör 
verksamheten bedrivas på flera olika platser i Växjö kommun och i olika 
delar av Växjö tätort. Utbildningsnämnden vill uppmuntra eleverna att 
cykla till Kulturskolans verksamhet och då underlättar det om 
verksamheten är lokaliserad nära eleverna. Att ha all verksamhet samlad 
i en byggnad i centrala Växjö skulle troligen leda till att vissa 
elevgrupper skulle få svårt att ta sig till Kulturskolans verksamhet och 
att fler skulle skjutsas i bil. 
 
Kulturskolan delar vissa lokaler med Katedralskolans Estetiska program, 
till exempel teatersalar och danssalar. Huvudsyftet med gemensamma 
lokaler är att få ett högt nyttjande av lokalerna, vilket är möjligt då 
undervisningen i gymnasieskolan och Kulturskolan som regel sker vid 
olika tidpunkter på dygnet, men det händer att de olika 
verksamheternas intressen krockar. Det skulle rent ekonomiskt vara 
svårt att försvara dubbla uppsättningar av salar eftersom det skulle 
innebära investeringar lokaler som skulle stå oanvända delar av dagen. 
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Kristineberg är en gammal byggnad som av förklarliga skäl inte är 
ändamålsenligt byggd och anpassad för dagens Kulturskoleverksamhet. 
En investering för att förbättra akustiken är beviljad och genomförs i 
närtid. Fastighetsägaren Vöfab planerar även att genomföra renovering 
av fastighetens ytskikt med start senare i år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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§ 83 Dnr 5899  
 

Information: Förvaltningsaktuellt 

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

• Koncernövergripande uppdrag redovisas. 
• Kritik från Justitieombudsmannen (JO). JO kritiserar rektor för att 

en skola i Växjö som 2019 ordnade ett pridefirande på skolan. 
Sammanfattningsvis ger JO skolan rätt i att de tydligt står upp för 
grundlagsfästa värderingar och att de i undervisningsform 
belyser och undervisar elever i frågor kring mänskliga rättigheter 
och allas lika värde.  

• Organisationsförändring av förvaltningen.  
• Sommarlovskola 2021. Utbildningsnämnden har uppdrag att 

genomföra lovskola för grundskolan årskurs 8 och 9 enligt 
regelverk i skollagen. För gymnasiet är det en frivillig åtgärd att 
anordna lovskola, enligt skollagen.  

• Coronaläget: 
-Betydligt lägre antal covidfall de senaste två veckorna bland 
både elever och personal. 

• Planering för hösten 2021: 
-Skolverksamhet där närundervisning är huvudregel. 
-Vissa restriktioner kommer bestå för personalen, såsom hålla 
avstånd. 
-Samhället i övrigt kommer stegvis öppnas upp. 

• Att vaccinera ute på skolenheterna undersöks.      
 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation      
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§ 84 Dnr 26191  
 

Information: Ekonomiläget juni 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Jacob Kulling, controller, föredrar ekonomiläget juni 2021.  
 

Verksamhet Tkr 2021-05-31 TKR         

  Utfall Budget Avvikelse 

Avvikelse 

% 

Varav 

områdesnivå 

Politisk verksamhet 920 1 028 109 11%   

Förvaltningskontoret 20 663 21 185 522 2%   

Kulturskolan 8 166 8 614 448 5% 447 

Fritidsgårdar 3 729 3 970 241 6% 227 

Förskoleverksamhet 246 119 269 762 23 643 9% 15 866 

Fritidshem 46 032 50 500 4 468 9% 880 

Förskoleklass 24 327 25 397 1 070 4% -168 

Grundskola 1-9 403 861 428 603 24 741 6% 8 660 

Grundsärskola 27 699 27 955 256 1% -1 349 

Gymnasieskola 150 902 147 191 -3 710 -3% -113 

Gymnasiesärskola 9 361 9 117 -244 -3% -109 

Nyanlända 1 183 1 017 -167 -16% 324 

Ankomstregistrerade fakturor -2 0 2   0 

Totalt 942 959 994 338 51 379 5,17% 24 664 
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Per område         

Område Utfall period 2020 Budget period 2020 Avvikelse 

Förbrukat 

% 

360 Utbildningsnämnd 959 1 028 69 93% 

361 Utbf förvaltningskontor 222 219 232 297 10 078 96% 

362 Utbf resursfördelning 62 859 79 433 16 574 79% 

363 Utbf gymnasiet 118 558 118 317 -241 100% 

364 Utbf centrumområdet* 20 866 22 188 1 323 94% 

365 Utbf norra området 128 882 136 825 7 943 94% 

366 Utbf södra området 125 865 130 153 4 288 97% 

367 Utbf västra området 141 498 143 654 2 156 98% 

368 Utbf östra området 121 256 130 443 9 188 93% 

Total 942 960 994 338 51 378 95% 

Områden  656 923 681 580 24 657 96% 

     

Område exklusive särskola Utfall period 2020 Budget period 2020 Avvikelse 

Förbrukat 

% 

366 Utbf södra området 104 898 110 534 5 636 94,9% 
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Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 85 Dnr 26189  
 

Återrapportering: Kommunens aktivitetsansvar 
(KAA) 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Nicolas Bruschi Ures, enhetschef, fördrar arbetet kring kommunens 
aktivitetsansvar (KAA). Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska 
hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret, samt vid behov 
erbjuda individuella insatser för att unga ska starta eller återuppta sina 
studier och fullfölja sin utbildning.       
 
Beslutsunderlag 
Presentation       
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§ 86 Dnr 2021-00576  
 

Återrapportering: Redovisning av uppdrag utifrån 
utredning kring förutsättningarna för att starta 
nationella gymnasieprogram för personer med 
neuropsykiatriska diagnoser 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Christian Sandahl, områdeschef, föredrar ärendet. 
 
Utbildningsnämnden har 2020-12-16 beslutat i enlighet med de 
rekommendationer som framgått av rubricerad utredning och gett 
förvaltningschefen i uppdrag att analysera gruppen elever som inte 
klarar gymnasiet på 3–4 år och identifiera insatser för dessa elever samt 
att säkerställa att arbetet med utveckling av resursteamen inom 
gymnasieskolorna fortskrider. 
 
Härmed redovisas analys av resursteamens inom gymnasieskolan 
utvecklingsarbete. Uppdraget att analysera gruppen elever som inte 
klarar gymnasiet på 3-4 år föreslås redovisas under hösten 2021 som ett 
led i det systematiska kvalitetsarbetet som bland annat omfattar 
uppföljning och analys av elevers resultat. 
 
Gymnasieskolornas resursteam 
Resursteam finns på Kungsmadskolan och Teknikum, där det även sedan 
tidigare gått under namnet modellskolan. Organisatoriskt tillhör 
resursteamet skolenhet 3 på Teknikum tillsammans med skolans 
introduktionsprogram. På Katedralskolan finns ett pedagogiskt team, 
där specialpedagoger, speciallärare och resurspedagoger ingår samt 
medicinskt/kurativt team där skolsköterska, kurator och psykolog 
samverkar. 
 
Dessa team möter bland annat delar av det behov av stöd som elever 
med NPF- diagnos har och som går på nationella program vid 
kommunens tre gymnasieskolor. Insatserna bygger på att eleven redan 
har blivit antagen till ett nationellt program och huvudsakligen följer 
den ordinarie undervisningen i klassrummen.  
 
Överlämningar från grundskolan 
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En bra överlämning mellan grundskola och gymnasieskola är en viktig 
förutsättning för att elever i behov av särskilda behov och resurser för 
sina gymnasiestudier ska kunna få det. Senast i mitten av mars skickar 
grundskolorna (oavsett vilket län eleven tillhör) in ansökan om 
tilläggsbelopp (resurspedagog/elevassistent) för elever i behov av 
extraordinärt stöd på gymnasiet.  
 
Före höstterminen startar sker en överlämningsdag dit samtliga 7-9 
skolor (både kommunala och fristående) bjuds in. Vid detta tillfälle 
lämnas relevant information såsom överlämnandeblankett, pedagogiska 
utredningar, åtgärdsprogram, psykologutredningar, läs- och 
skrivutredningar.  
 
När det finns behov av ett tidigt möte med 
elev/vårdnadshavare/avlämnande skola och mottagande gymnasieskola 
anordnas sådana redan under vårterminen. Bakgrunden till dessa kan 
vara funktionsvariationer, medicinska orsaker, beteende och 
lärsituationen. Målet är att möta elevens behov med extra anpassningar 
och särskilt stöd. 
 
Rektor för skolenhet 3 på Teknikum, som för närvarande ansvarar för 
resurspedagogerna och elevassistenterna som utgör grunden för elevers 
som beviljats tilläggsbelopp, hanterar ansökningar och 
överlämningsblanketter och lämnar förslag till beslut till områdeschefen 
för gymnasiet.  
  
Elever beviljas ”tilläggsbelopp” utifrån att de bedömts ha behov av 
extraordinära stödåtgärder till följd av nedanstående:   
• Fysiska svårigheter som till exempelvis rörelsehinder, 
hörselnedsättning, synnedsättning.   
• Medicinska/somatiska svårigheter som till exempelvis svår allergi, svår 
epilepsi.   
• Psykiska och/eller betydande sociala svårigheter där riskinslag 
föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning. Barn/elev 
med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.  
 • Inlärningssvårigheter som är särskilt stora  
 
På Katedralskolan utreder specialpedagogen på rektors uppdrag elevers 
behov och samordnar pedagogiska stödinsatser samt är ansvarig för 
extraordinärt stöd tillsammans med rektor.  Specialpedagogen i 
resursenheten har också en handledande/arbetsledande och 
konsultativ roll åt elevassistenter. 
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Innevarande läsår (2020-2021) består resursteamet på Teknikum av 14 
elevassistenter och en specialpedagog för NP-stöd (sammanlagt 12,4 
tjänst). Dessa arbetar både på Teknikum och Kungsmadskolan. 
Resursenheten på Katedralskolan består idag av 50% 
specialpedagogtjänst samt två resurspedagogtjänster på vardera 80 %. 
Till höstterminen 2021 kommer organisationen utökas med ytterligare 
resurspedagogtjänst, utifrån behov hos nya elever.  
 
Uppföljning av resultat  
Under de tre senaste läsåren har 13 elever på nationella program på 
Kungsmadskolan och Teknikum som beviljats ”tilläggsbelopp”, det vill 
säga stöd i form av elevassistent från resursenheten avslutat sina 
gymnasiestudier. Huvuddelen av dessa elever fick fullt, vilket innebär att 
eleven får ett kontinuerligt stöd av en elevassistent under hela 
skoldagen.    
 
Hälften av eleverna som fick stöd av elevassistent slutade sin 
gymnasieutbildning med över 2000 gymnasiepoäng, medan övriga 
slutade med mellan 1000 och 1800 poäng. Att dra några generella 
slutsatser utifrån dessa resultat är emellertid mycket svårt. Mycket är 
beroende av eleven själv och hur stora funktionshindren är. Vissa av 
eleverna hade inte klarat ett enda poäng utan en resurs på varje lektion, 
medan andra klarar hela gymnasieexamen med bara några timmars 
stöd.   
 
Stödet som ges följs upp kontinuerligt under läsåret och anpassas vid 
behov. Dialogen mellan resurspedagog, specialpedagog på programmet, 
specialpedagog i resursteamet, elev och vårdnadshavare är 
återkommande. Syftet är att hela tiden anpassa stödet så anpassat som 
möjligt utifrån elevens behov av stöd i undervisningen och 
förutsättningar för att nå målen i kurserna. 
 
Innevarande läsår (2020-2021) är det 17 elever som har eller haft helt 
eller delvis stöd i form av elevassistent under sina gymnasiestudier. Fem 
av dessa elever får stöd som bekostas av Alvesta kommun, två elever 
stöd bekostas av Uppvidinge kommun och två av Tingsryds kommun. 
Detta eftersom de är folkbokförda där, ansökan om stöd har alltså 
skickats dit och beviljats av dem. 
 
Elever som får stöd från resursteamet fördelar sig på de flesta av 
programmen på Kungsmadskolan och Teknikum. Elever som beviljats 
stöd innevarande läsår tillhör följande program: EEDAT, VO, TE, BF, VF, 
RL, ES, FT, IN, BA, HA, HV. Stödet kan innebära alltifrån stöd både under 
lektionstid och raster till enstaka timmars stöd. Ibland behöver en elev 
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endast stöd i karaktärsämnen och andra elever behöver kanske stöd i 
mer teoretiska kurser. Några behöver stöd i både karaktär och teori. 
Eleverna beviljas stöd utifrån en bedömning av deras behov som lyfts 
fram i ansökan. Vid behov kompletteras även den information som 
lämnats i ansökan med att specialpedagogen i resursteamet gör 
observationer i klassrummen och samtalar med lärare, elev och 
vårdnadshavare. Därefter görs en slutgiltig bedömning av vilket stöd 
som ska beviljas. 
 
Det går inte att uttala sig generellt om prognosen för måluppfyllelse för 
elever som har stöd i dag, det måste i så fall redovisas på individnivå. 
Vissa elever deltar i och klarar samtliga kurser, någon elev har förlängd 
studietid, några kombinerar sina studier med praktik och andra har 
reducerat program.   
  
Utveckling av resursteamen  
Utveckling sker kontinuerligt av resursteamet och dess personal för att 
kunna möta elevernas behov på bästa sätt, det handlar om bland annat 
om fortsatt kompetensutveckling inom tillgängliga lärmiljöer. 
Innevarande läsår har även en speciell arbetsgrupp bestående av 
specialpedagoger från gymnasiet arbetat tillsammans med personal från 
grundskolorna för att ytterligare utveckla rutinerna kring 
överlämningar. 
 
På Katedralskolan ser man också att antal elever i svårigheter utifrån 
koncentration och uppmärksamhet och/eller autismspektrumstillstånd 
ökar för varje år. Att organisera rätt stöd för den elevgruppen på 
organisations-, grupp- och individnivå är något skolan prioriterar att 
utveckla.   
 
Från och med nästa läsår kom resursteamet att knytas närmare den 
skola (Teknikum eller Kungsmadskolan) som eleverna med 
tilläggsbelopp går på. På så sätt stärks elevassistenternas möjligheter till 
samverkan med de nationella programmen. Likaså ökar möjligheterna 
till inflytande. Genom ett tydligare samarbete mellan specialpedagog 
som handleder resurspedagoger och det blir lättare för skolledare att 
leda elevassistenterna kopplade till teamet. Det ger även personalen 
förbättrade förutsättningar till ökat engagemang och delaktighet i 
utvecklingsarbete på den egna skolan. Det är emellertid viktigt att 
flexibiliteten bibehålls i gymnasieorganisationen och att 
resurspedagogernas kompetens även fortsättningsvis kan utnyttjas där 
behoven finns, något som fördelningen av resurserna genom 
tilläggsbelopp även fortsättningsvis ska garantera. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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§ 87 Dnr 2021-00652  
 

Information: Analys av kränkningsanmälningar och 
frånvaroanmälningar  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Carl O Mattsson, controller, föredrar ärendet kring analys av 
kränkningsanmälningar och frånvaroanmälningar. 
 
Frånvaroanalys 
I rapporten analyseras vårterminsperiodens anmälda ärenden, och en 
längre historik av antalet ärenden presenteras, vilket tydliggör att det 
finns en klar trend vad gäller ett ökat antal ärenden. Det görs också 
analyser av ett antal grundskolor som har haft markanta ökningar eller 
minskningar sett till antalet anmälda ärenden, jämfört med föregående 
motsvarande period, alltså vårterminsperioden 2020. Utifrån förskole- 
och skolundersökningen görs därefter en analys om elevernas 
upplevelser är korrelerade till antalet anmälda ärenden, vilket endast i 
något fall uppges stämma, varför det annorlunda antalet anmälda 
ärenden inte enbart kan vara kopplat till förekomsten av kränkande 
behandling på skolorna. En analys av skolledarnas upplevelser kontra 
vad eleverna uppgivit i undersökningen visar att skolledningen inte alltid 
uppmärksammar elevers utsatthet i form av en anmälan och utredning. 
 
Analys kränkningsanmälningar 
I rapporten analyseras vårterminsperiodens anmälda ärenden, och en 
längre historik av antalet ärenden presenteras, vilket tydliggör att det 
finns en klar trend vad gäller ett ökat antal ärenden. Det görs också 
analyser av ett antal grundskolor som har haft markanta ökningar eller 
minskningar sett till antalet anmälda ärenden, jämfört med föregående 
motsvarande period, alltså vårterminsperioden 2020. Utifrån förskole- 
och skolundersökningen görs därefter en analys om elevernas 
upplevelser är korrelerade till antalet anmälda ärenden, vilket endast i 
något fall uppges stämma, varför det annorlunda antalet anmälda 
ärenden inte enbart kan vara kopplat till förekomsten av kränkande 
behandling på skolorna. En analys av skolledarnas upplevelser kontra 
vad eleverna uppgivit i undersökningen visar att skolledningen inte alltid 
uppmärksammar elevers utsatthet i form av en anmälan och utredning. 
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Beslutsunderlag 
Rapport över elevers frånvaro läsåret 2020/2021 frånvaroanmälningar 
Rapport över utbildningsförvaltningens arbete avseende kränkande 
behandling       
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-06-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   28 (50) 

 

§ 88 Dnr 2021-00649  
 

Information: Förskole- och skolundersökningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Stefan Lundholm, controller, och Daniel Larsson, controller föredrar 
resultatet från förskole-och skolundersökning.  
 
Undersökningen är en webbaserad enkät som genomfördes vecka 9-12 
år 2021. Undersökningen skickas ut till förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, fritidshem samt fristående huvudmän.  
   
Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 90 Dnr 2021-00238  
 

Beslutsärende: Remiss till UTBN av Motion om 
kraftiga åtgärder för att bryta skolsegregationen 
och skapa en likvärdig skola - Malin Lauber (S) och 
Martina Forsberg (S) 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden avslår motionen från Martina Forsberg och Malin 
Lauber.      
 
Bakgrund 
Motionen från Malin Lauber och Martina Forsberg pekar på viktiga 
utvecklingsområden för utbildningsnämnden i Växjö Kommun och 
sammanfaller väl med insatser som de blågröna redan har beslutat om 
och påbörjat. Som utbildningsnämndens ordförande är jag glad över att 
vi har en samsyn kring vilka som är de väsentliga områdena att fokusera 
på. Det blågröna styret har genom en rad beslut ökat elevpengen för 
eleverna i grundskolan. Detta har skett genom förstärkt ram och genom 
effektiviseringar inom Växjö Kommun. Som en följd av detta och andra 
beslut har vi också kunnat se att resultaten i grundskolan i Växjö 
Kommun har vänt och nu pekar uppåt. Det var fler elever som nådde 
målen i grundskolan 2020 än tidigare år och meritvärdena var högre. 
Men vi är långt ifrån nöjda med detta och vill fortsätta satsningar för att 
höja resultaten och likvärdigheten i utbildningsnämnden i Växjö 
Kommun. 
 
Idag finns ett stort fokus på ökad likvärdighet och ökade resultat i 
utbildningsnämndens arbete, vilket inte minst syns i den beslutade 
omorganisering där detta är de huvudsakliga målområdena. Vi kan också 
se det arbetet i flera viktiga beslutade och pågående insatser: 
En genomlysning av elevhälsans likvärdighet har genomförts av KPMG. 
Förvaltningschef har i uppdrag att återkomma med förslag på ny 
organisering i enlighet med KPMG’s rapport för att stärka likvärdigheten 
i elevhälsans insatser och tillse att samtliga elever får ett högkvalitativt 
stöd och en elevhälsa som arbetar förebyggande och främjande. 
Utbildningsnämnden har påbörjar flera projekt i samverkan med 
Skolverket inom detta område – bland dessa finns ett projekt som syftat 
till att stärka undervisningen och stödet till elever som har annat 
modersmål än svenska samt ett projekt som syftar till att öka andelen 
barn som går i våra förskolor med särskilt fokus på de barn vars 
föräldrar är nyinflyttade.  
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Förvaltningen har också i uppdrag att under 2021 utreda och återkomma 
med en handlingsplan för att bryta skolsegregationen och arbetar aktivt 
med denna, vilken vi tror kan bli ett viktigt redskap i arbetet med att 
stärka likvärdigheten i våra skolor. 
 
Även inom de områden mer specifikt pekas ut har utbildningsnämnden 
redan ett flertal utvecklingsinsatser som är påbörjade. Jag räknar med 
att dessa insatser kommer att leda till ökad likvärdighet och ökade 
resultat. 
 
Det fria skolvalet 
Det fria skolvalet har genomförts två gånger och följts upp av 
förvaltningskontoret. Vi har hittills inte kunnat se att skolsegregationen 
har försämrats av skolvalet, istället har vi kunnat se att skolvalet har 
underlättat för vårdnadshavare som vill bryta boendesegregationen och 
placera sina elever på en annan skola än den närmaste skolan. Vi har 
inte heller kunnat se att skolsegregationen har ökat efter att det fria 
skolvalet, utifrån de socioekonomiska indexen för respektive skola. 
Skolvalet är dessutom en anpassning till gällande lagstiftning som var 
nödvändig eftersom det föregående systemet ledde till att Växjö 
Kommun förlorade överklaganden gällande skolplaceringar. Vi i det 
blågröna styret arbetar genom skolvalet för att möjliggöra en 
skolplacering som passar så många vårdnadshavares önskemål som 
möjligt utifrån individens önskemål och inte utifrån var familjen idag 
bor. Vår plan och är att det fria skolvalet utvärderas efter att det har 
genomförts ytterligare en gång för att skolvalets effekter ska hinna bli 
synliga innan utvärdering genomförs.  
 
Resursfördelningssystemet 
Under 2021 pågår inom utbildningsförvaltningen en omorganisation, 
som nämnts ovan. De två huvudsakliga målområdena för detta arbete är 
ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse. Inom ramen för detta arbete 
utreds resursfördelningsmodellen för att kunna stärka likvärdigheten.  
Utöver denna förändring vill jag också nämna inrättandet av 
Resurscentrum som en viktig funktion för att stärka och samla de 
stödjande funktionerna. Resurscentrum blir en funktion att rikta till de 
enheter som är i störst behov och en del i ett likvärdighetsarbete. 
 
Ett nationellt gymnasieprogram för elever med NPF-diagnos 
Under utbildningsnämnden sammanträde i juni kommer områdeschef 
för gymnasiet att återrapportera den förstärka utredning som 
genomförts av stödet till elever som har en NPF-diagnos. Områdeschef 
för gymnasiet föreslår och arbetar med en förstärkning av nuvarande 
insatser som stärker elever med NPF-diagnos (och andra) inom ramen 
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för ordinarie gymnasieprogram. Vi i det blågröna styret stödjer denna 
inriktning och vill inte begränsa elevers val till ett eller två enstaka 
program utan snarare möjliggöra samma valfrihet för denna elevgrupp 
som för alla andra elever. Till detta kommer också den pågående 
insatsen Tillgängliga lärmiljöer där samtlig personal inom 
Utbildningsförvaltningen genomgår en grundläggande utbildning med 
särskild fokus på kunskaper om elever med NPF-diagnos. Även när det 
gäller stödet till denna elevgrupp kommer Resurscentrum vara en viktig 
funktion. 
 
Tillitsbaserad styrmodell 
Vi delar er uppfattning att rektorer, lärare, elevhälsopersonal och övrig 
personal gör ett fantastiskt arbete för att möta alla elever utifrån sina 
specifika förutsättningar. Under de senaste åren har insatser som 
bygger på tillitsbaserat ledarskap genomförts i Växjö Kommun och 
Utbildningsförvaltningen. Vi anser att ledarskapet idag innehåller en 
stor grad av tillit till medarbetarna och ser positivt på att förvaltningen 
och förvaltningschef fortsätter arbetet med tillitsbaserat ledarskap. Men 
vi vill också visa tilliten till förvaltningschefens arbete att fortsätta det 
pågående arbetet med den förändring av styrmodell som nu pågår. 
 
Vi ser att pandemin har drabbat våra barn och unga på många sätt. Vi 
vet nu alla att vad det kan innebära att tvingas att arbeta eller studera 
hemifrån - för vissa fungerar det utmärkt men för många har det varit 
en ansträngd period i livet. Vår viktigaste uppgift just nu är därför att 
säkerställa att vi tar igen den utbildningsskuld som har uppstått för de 
elever som har drabbats av pandemin. Vi behöver dessutom stärka 
elevhälsans möjligheter att vara det stöd som våra barn och unga så väl 
behöver i det här tuffa läget. Idag pågår en rad satsningar och 
utvecklingsinsatser som är initierade av förvaltningschefen och av 
Utbildningsnämnden. Vi har sett att resultatet har vänt och är på väg 
uppåt. Många av dessa satsningar är påbörjade men inte helt 
genomförda. Jag har stor tillit till att dessa insatser kommer att leda till 
förbättrade resultat och kommer noga att följa att så sker. Jag anser 
därför att Utbildningsnämnden redan har pågående insatser inom de 
områden som nämns och föreslår att motionen avslås. 
  
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 
 
Yrkanden 
Martina Forsberg (S), med instämmande av Björn Kleinhenz (V), Hugo 
Hermansson (S), Dennis Borglin (S): Bifall till motionen. 
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Torgny Klasson (L), med instämmande av Åsa Björkman (KD), Thomas 
Nordahl (M) och Ingrid Stålne (M): Avslag på motionen.      
 
Beslutsordning 
Ordförande Ida Eriksson ställer Torgny Klassons (M) yrkande mot 
Martina Forsbergs (S) yrkande och konstaterar att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Torgny Klassons (L) yrkande att avslå motionen.       
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§ 91 Dnr 2021-00562  
 

Beslutsärende: Uppdrag till förvaltningschef om att 
stärka förskolans och skolans trygghets- och 
värdegrundsarbete 

Utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningschef uppdras att stärka förskolans och skolans trygghets- 
och värdegrundsarbete, och implementera ett aktivt och konsekvent 
arbete med nolltolerans mot bland annat kränkningar och grovt 
språkbruk.  

Syftet med förstärkningen är att öka barn och elevers upplevda 
trygghet, att öka barn och elevers upplevda delaktighet i 
värdegrundsarbetet och i det förebyggande arbetet mot kränkningar 
samt att minska antalet kränkningar. Genom arbetet ska förskolor och 
skolor främja normer och strukturer som ökar inkludering av alla barn 
och elever.  

Förvaltningschef ska återkomma med en plan för arbetet under hösten 
2021. Förvaltningschef ska redovisa en uppföljning med förslag för 
fortsatt arbete under hösten 2022.      

 
Bakgrund 
Frihet från våld är en av våra mest grundläggande fri- och rättigheter, 
och att säkra mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för 
demokratier världen över. Alla barn och elever har också rätt att kunna 
vara sig själva i förskolan och skolan. I kommunens verksamhet, och i vår 
verksamhet i synnerhet, finns en skyldighet att utifrån samhällets 
demokratiska uppdrag arbeta våldspreventivt, och under skollagen har 
vi i uppdrag att förebygga och hantera kränkningar. 
 
Jag vill att vi antar en nollvision som tydligt fastslår att alla typer av våld 
och kränkningar är oacceptabelt inom vår verksamhet. Visionen handlar 
om att anta ett konsekvent barnperspektiv och arbeta med nolltolerans, 
för att barn och elever har rätt till en trygg miljö i våra verksamheter. 
Nollvisionen ska leda förstärkningen av förskolans- och skolans 
värdegrund, som omfattar (källa: Skolverket):  

• människolivets okränkbarhet 
• individens frihet och integritet 
• alla människors lika värde 
• jämställdhet 
• solidaritet mellan människor 
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Därför måste vi föra en aktiv diskussion med all personal i skolan, barn, 
elever och föräldrar om vad som menas med nolltolerans. Som vuxna 
måste vi alltid agera för att verkställa förskolans och skolans värdegrund 
och skapa trygghet.  
 
Under varje individs uppväxt pågår en process som formar och befäster 
olika typer av handlingsmönster, normer och värderingar. Förskolan och 
skolan spelar en avgörande roll i vilka beteendemönster som våra barn 
och unga får med sig. Genom att rikta ett tydligt uppdrag till vår 
verksamhet om att utveckla och förstärka trygghets- och 
värdegrundsarbetet skapas en bättre och tryggare miljö för våra barn 
och elever. Otrygga barn och elever lär sig mindre, och kan i värsta fall 
utveckla ohälsa och frånvaroproblematik.  
En tryggare förskole- och skolmiljö gynnar våra barn och elevers 
välmående och lärande men även vår personals trivsel och arbetsmiljö, 
och i slutändan verksamhetens resultat.  
Jag vill att vi tillsammans skapar en inkluderande skola med starkt fokus 
på trygghet, delaktighet och respekt, för varje individs fri- och 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 
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§ 92 Dnr 2021-00569  
 

Beslutsärende: Extra satsning statsbidrag 
coronamiljarden 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att för hösten 2021: 

• en satsning på förhöjd grundbemanning med 4.5 mkr till 
förskolan, grundskolan och gymnasiet där centralt placerade 
poolanställd personal (fem per skolområde) kan förstärka 
ordinarie grundbemanning vid tillfällig personalfrånvaro.  

• en satsning på att förstärka barn och elevhälsans psykosociala 
uppdrag med totalt 1.7 miljoner kronor, satsningen går till en 
utökad bemanning som avser grundskola och gymnasium. 

 
Satsningen finansieras av de så kallade Coronamiljarden. 
 
Bakgrund 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela och betala ut bidrag 
till kommuner och regioner i syfte att ekonomiskt stödja 
verksamheterna för merkostnader till följd av covid-19. Bidraget syftar 
till att öka förutsättningarna för alla barn och elever att få den 
utbildning de har rätt till trots pandemin. Utbildningsnämnden har 
genom statsbidrag tagit del av 9,4 miljoner kronor. Kommunens bidrag 
till fristående huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Av statsbidraget på 9,4 miljoner har 
1,8 miljoner fördelats till vuxenutbildningen, som är placerad hos 
nämnden för arbete och välfärd, och 1,1 miljoner till fristående 
huvudmän. När fördelningen är gjord har utbildningsnämnden 6,4 
miljoner kvar att göra satsningar för. Kvarvarande medel efter vårens 
kostnader föreslås läggas på stärkt grundbemanning hösten 2021. 
Förslaget innebär att fem centralt placerade personal per skolområde 
ska stärka upp ordinarie bemanning vid personalfrånvaro.   
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse       
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§ 93 Dnr 2021-00582  
 

Beslutsärende: Extra satsning inom ram hösten 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att för hösten 2021 avsätta ytterligare 
medel för att motverka effekter av pandemin och kompensera för 
befarad utbildningsskuld genom:  

• En satsning på utökad lovskola och läxhjälp på totalt 3 miljoner 
kronor till att stötta elever i grund- och gymnasieskolan att nå 
kunskapsresultaten.  

• Extra satsning på introduktionsprogrammet på 1,5 miljoner 
kronor. 

• Förstärkt satsning på digitalisering och matematik genom ett 
pilotprojekt, Matteappen. Satsningen täcker projektkostnad och 
licenskostnad på 0,7 miljoner. 

 
Bakgrund 
För helåret 2021 prognostiserar utbildningsnämnden ett överskott om 
cirka 30 miljoner kronor. Det positiva utfallet förklaras huvudsakligen av 
färre elever/timsnitt i verksamheten än budgeterat i verksamheterna 
grundskola, fritidshem och förskola (demografi). Samt att på 
områdesnivå ligger verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola 
med relativt stora överskott. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta 
fram förslag på satsningar avseende delar av utbildningsnämndens 
prognostiserade överskott.   
 
Yrkande 
Björn Kleinhenz (V), med instämmande från Hugo Hermansson (S): 
Utöver satsningar ovan beslutar utbildningsnämnden att avsätta 7 mkr 
som fördelas ut på områdesnivå. 
 
Ida Eriksson (M), med instämmande från Torgny Klasson (L), Åsa 
Björkman (KD) yrkar avslag på Björn Kleinhenz (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsordning  
Ida Eriksson (M) frågar om utbildningsnämnden avslår Björn Kleinhenz 
(V) tilläggsyrkande och finner att förslaget avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
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För åtgärd 
Förvaltningschef 
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§ 94 Dnr 2021-00571  
 

Beslutsärende: Fagrabäckskolans natur och teknik 
till Hagaviksskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
Natur och teknikprogrammet (NoT) blir en del av Hagaviksskolan från 
och med starten av Hagaviksskolan som är planerad till augusti 2024. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att tillse att; 

• Information om detta blir tydligt för alla elever som deltar i 
skolvalet från och med 2022. 

• Planera för en flytt av befintliga elever och personal i augusti 
2024. 

• NoT från och med 2022-01-01 blir en egen skolenhet med 
tillhörighet Hagaviksskolan. 

 
Bakgrund 
Inriktningen natur och teknik (NoT) är en inriktning på grundskolan som 
har startats för att möjliggöra för elever som är särskilt intresserade av 
natur och teknik att redan under grundskolan fokusera på dessa ämnen. 
Inriktningen är idag placerad på Fagrabäckskolan i samarbete med 
Teknikum. Undervisningen bedrivs mestadels i Teknikums lokaler och i 
paviljonger utanför Teknikum. Idag är NoT en egen skolenhet inom 
Fagrabäckskolan. Eftersom Hagaviksskolan planeras att invigas 2024 
kommer inga elever som idag går på NoT att påverkas av detta beslut. 
 
Bedömning  
Bedömningen är att Teknikums lokaler även fortsättningsvis behövs för 
gymnasiets undervisning och att det inte finns möjlighet att avveckla 
paviljongerna så länge NoT finns kvar på Fagrabäckskolan. Därför har 
Hagaviksskolan förberetts för att kapacitetsmässigt kunna klara av även 
NoT, vilket innebär att NoT får permanenta och ändamålsenliga lokaler. 
Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Områdeschef 
Kommunikationsavdelningen 
Områdeschef grundskola 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse       
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§ 95 Dnr 2021-00570  
 

Beslutsärende: Dataskyddsombud utifrån 
dataskyddsförordningen (GDPR) 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden utser Marcus Holmqvist till 

dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 
2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling från 
och med 13 augusti 2021. 

2. Utbildningsnämnden noterar att Maria Wellmerts uppdrag som 
dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021. 

 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En 
personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsombud. 
 
Bedömning  
Nuvarande dataskyddsombud slutar den 12 augusti. I avvaktan på 
rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som 
nytt dataskyddsombud. 
 
Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).   
 
Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) - 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

- 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Nej 
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Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär) 
 
För kännedom 
Marcus Holmqvist 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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§ 96 Dnr 2021-00651  
 

Beslutsärende: Reviderad dokumenthanteringsplan, 
juni 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). 
 
Ärendet 
Förändringen består huvudsakligen av förtydliganden avseende i vilka 
digitala system uppgifter finns i, borttagning och omskrivningar av 
dubbletter, samt en större radering av handlingstyper som är hänförligt 
till ekonomi och kommunikation då koncerngemensamma 
dokumenthanteringsplaner upprättats för att säkerställa en tydligare 
likvärdighet mellan myndigheterna. Därtill har flera klargöranden gjorts 
avseende kommentarer och omskrivningar för att förenkla användandet 
av dokumenthanteringsplanen i myndighetens alla verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslag till dokumenthanteringsplan 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunarkivet 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikatör 
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§ 97 Dnr 2021-00574  
 

Beslutsärende: Delegationsordning revidering juni 
2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden antar den reviderade delegationsordningen. 
 
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 
Föreslagna ändringar presenteras i den föreslagna delegationsordningen 
och är gulmarkerade. Förändringarna som föreslås är följande: 
 

• Tillägg av nr 8.28, Beslut om att undervisning på ett nationellt 
program för en elev i gymnasieskolan för fördelas över längre tid 
än tre år, delegeras till områdeschef. Beslutet används 
huvudsakligen i samband med förlängd undervisning avseende 
sommarskola.  

 
Implementering  
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att delegationsordningen 
byts ut till nu gällande version i samband med att protokollsutdrag 
förmedlas, samt publicering avseende information om uppdateringen.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikationsavdelningen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny delegationsordning 
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§ 98 Dnr 2021-00555  
 

Information: Handlingar för kännedom juni 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Beslut om timavgift Ör skola 
Beslut om timavgift Ör skola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om avgift Lammhults skola 
Kommunstyrelsen: beslut 25 maj om Ekonomisk uppföljning per april 2021 
med helårsprognos 
Kommunstyrelsen: beslut 25 maj om Ekonomisk uppföljning per april 2021 
med helårsprognos 
Kommunstyrelsen: beslut 25 maj om Ekonomisk uppföljning per april 2021 
med helårsprognos 
Remiss till NAV, ON, UTBN av Socialdepartementets remiss av SOU 
2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga. 
Remiss till NAV, ON, UTBN av Socialdepartementets remiss av SOU 
2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga. 
Remiss till NAV, ON, UTBN av Socialdepartementets remiss av SOU 
2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga. 
Remiss till NAV, ON, UTBN av Socialdepartementets remiss av SOU 
2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga. 
Stadsbyggnadskontoret: Detaljplan Rimfrosten 1 mfl (PLAN.2019.1196) - 
Granskning 
Stadsbyggnadskontoret: Samråd detaljplan Stjärnvik 15:55 PLAN.2017.461 
Stadsbyggnadskontoret: Samråd detaljplan Stjärnvik 15:55 PLAN.2017.461 
Stadsbyggnadskontoret: Samråd detaljplan Stjärnvik 15:55 PLAN.2017.461 
Stadsbyggnadskontoret: Samråd detaljplan Stjärnvik 15:55 PLAN.2017.461 
Sammanställning distansundervisning Kronoberg 
Sammanställning distansundervisning Kronoberg 
Återkoppling Teknikum 4, dnr 2021:1666 
Återkoppling Teknikum 4, dnr 2021:1666 
Sammanställning över distansundervisning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, beslut om avgift enligt miljöbalken, 
Ljungfälleskolan 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift enligt miljöbalken 
Katedralskolan 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift enligt miljöbalken 
Östregårdskolan 
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Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift enligt miljöbalken Öjaby 
skola 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 
2020 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 
2020 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Lillestad skola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Elin Wägnerskolan 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Teleborg centrumskolan 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Uråsa skola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Nöbbelse skola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut anmälan av verksamhet, 
Ljungfälleskolan 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag § 99 Nybyggnad av förskola på 
Vikaholm östra 
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket, ärende 2021/029890 
Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation 
och goda livschanser för alla 
Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation 
och goda livschanser för alla 
Kommunens revisorer: Protokollsutdrag 2021-04-08 § 71 Grundläggande 
granskning av nämnder och kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer: Protokollsutdrag 2021-04-08 § 71 Grundläggande 
granskning av nämnder och kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer: Protokollsutdrag 2021-04-08 § 71 Grundläggande 
granskning av nämnder och kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-04-20 § 40 Revisionsberättelse 
för 2020 för Växjö kommun 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-04-20 § 40 Revisionsberättelse 
för 2020 för Växjö kommun 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-04-20 § 39 Årsredovisning 2020 
för Växjö kommun 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-04-20 § 39 Årsredovisning 2020 
för Växjö kommun 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-04-20 § 86 Redovisning av 
inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 2021 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Tolg skola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Högstorp skola 
Miljö- och hälsokontoret: Beslut om timavgift Furuby skola 
Miljö- och hälsokontoret: Beslut om timavgift Kungsmadskolan 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-06-08 § 114 Växjö kommuns 
budget 2022, med plan för 2023-2024 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-06-08 § 114 Växjö kommuns 
budget 2022, med plan för 2023-2024 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Furuby förskola lokaler 
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Miljö- och hälsoskyddskontoret: Furuby förskola lokaler 
      
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av handlingar för kännedom.      
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§ 99 Dnr 26190  
 

Information: Utbildningsnämndens ledamöter 
informerar 

Bakgrund 
Ordförande Ida Eriksson (M) frågar om ledamöter har något att 
informera nämnden kring men finner inte så.      
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§ 100 Dnr 17288  
 

Övriga frågor 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Anders Elingfors, förvaltningschef, uppmärksammar nämnden på att en 
medarbetare avlidit i covid-19. Begravningen äger rum 2021-06-22 i 
Domkyrkan i Växjö.      
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§ 101 Dnr 2021-00648  
 

Information: Rapportering av delegationsbeslut, juni 
2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Redovisningen av fattade beslut efter delegation från nämnden.       
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut      
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§ 102 Dnr 2021-00556  
 

Information: Elevärenden juni 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.   
 
Bakgrund 
Karolina Edlund, förvaltningssekreterare, redovisar antal anmälda 
elevärenden gällande kränkande behandling, avstängningar, och ogiltig 
frånvaro.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      
 

 


