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§ 144 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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§ 145 Dnr 17287  
 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordning fastslås. 
 
Bakgrund 
Dagordning bestämmer vilka ärenden det kommer beslutas om. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-11-17 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   7 (36) 

 

 

§ 146 Dnr 222  
 
Allmänhetens frågestund 

Utbildningsnämndens beslut 
Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.      
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§ 147 Dnr 2021-01149  
 
Informationsärende: Förvaltningsaktuellt samt 
verksamhetschef grundskola 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Rikard Samuelsson, rektor, presenterar information kring 
Centrumskolan och hans vision för skolan. 
 
 
Caroline Hedenbergh-Bornliden, verksamhetschef, presenterar sin 
vision samt grundskolans nya organisering. 
 
 
Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar nämnden om coronaläget: 

• Få Coronarelaterade fall under vecka 44-46.  
• Vaccinationerna på högstadieskolorna har fungerat bra. 
• Risk för ökning av fall efter höstlovet. Arbetet fortsätter med 

stärkta allmänna hälsorutiner.  
 
 
 
Tony Söderena, projektchef, och Christer Karlsson, organisationschef, 
föredrar arbetet på Vöfab och Vöfabs arbetssätt med att säkerställa 
lokaler för skolenheter i Växjö kommun samt svarar på frågor kring 
Furutåskolans lokaler. 
 
Ledamot Björn Kleinhenz (V) önskar på utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-10-20 att få se rapporter och handlingar som lett 
fram till beslut om fortsatt användning av Furutåskolans befintliga 
lokaler. Handlingarna bifogas nämndens kallelse för sammanträde 2021-
11-17.    
 
En arbetsgrupp är tillsatt och arbetar kontinuerligt med frågan kring 
Furutåskolans lokaler. Åtgärder som vidtagits efter utredning är bland 
annat att ventilationen på skolan går alla dagar i veckan, dygnet runt, 
samt ökat städ. Åtgärderna visar enligt Vöfab goda resultat. 
Informationsbrev skickades ut till vårdnadshavare i september där man 
beskrev vilka bekymmer som finns i skolans lokaler samt vilka åtgärder 
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som görs/kommer göras. Det kommer skickas ut ytterligare information 
i nytt informationsbrev med vad som skett under hösten och hur man 
tänker framåt. 
 
Martina Forsberg (S) frågar om man vet hur barnen mår och ställer 
frågan om det verkligen är en bra miljö för anställda och barn. Christer 
Karlsson, organisationschef, svarar att med åtgärderna som vidtagits 
gällande ventilation och städ är miljön är godkänd utifrån de 
gränsvärden som finns. Tony Söderena, projektchef, tillägger att 
värdarna vid vissa mätningar inte varit mätbara.  

Martina Forsberg (S) frågar kring avloppslukt som finns i gymnastik- och 
duschrummen. Tony Söderena, projektchef, svarar att det är möjligt att 
golvbrunnarna är torra och att avloppslukt kommer ut i miljön. 

Martina Forsberg (S) undrar om fackförbunden sett rapporten och vilka 
åtgärder som nämnden har gällande bland annat skyddsstopp. Hon får 
till svar av Anne-Lie Nilsson, lärarnas riksförbund, att det är 
arbetsmiljöverket som beslutar om skyddsstopp. 

Dennis Borglin (S) frågar om man kan behöva stänga vissa delar av 
skolan eftersom olika delar har olika "sjukdomar" i fastigheten. Han får 
till svar från Christer Karlsson, organisationschef, att man vidtagit 
åtgärder sedan rapporten gjordes och att man får till sig att miljön är 
bra. Denis Borglin (S) frågar även hur lång tid det tar innan man kan ha 
en ny lokal på plats. Han får till svar av Tony Söderena, projektchef, att 
det kan ta någonstans mellan 3-5 år. 

Tajma Sisic (S) påpekar att elever och personal upplever ett ökat behov 
av astmamedicin när de är i skolans lokaler och undrar vilka man menar 
när man hänvisar till "professionen". Tony Söderena, projektchef, svarar 
att man inte fått tag på någon astmasjuksköterska men att Conservator 
som gjort utredningen har koll på gränsvärdarna och att inomhusmiljön 
är inom kontroll. Henrik Ahlin, avdelningschef, tillägger till svaret att 
rektor inte upplever att frånvaron sticker ut på något sätt jämfört med 
andra skolor i Växjö. 

 

Yrkande 

Nämnden enas om följande fem punkter: 

• Regelbunden uppföljning till nämnden  

• Regelbunden undersökning av lokalerna, regelbunden 
provtagning 
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• Titta på alternativa lokaler vid eventuell stängning 

• Tidplan över andra riskobjekt 

• Vilka åtgärder i rapporten som kan ske i närtid och en 
återrapportering till nämnden 

 

  
 
Beslutsunderlag 
Presentationer       
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§ 148 Dnr 2021-01148  
 
Informationsärende: Ekonomiläget november 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Nicklas Hård, controller, föredrar ärendet. 
 
Ekonomi – per verksamhet 

Verksamhet Tkr 2021-10-31 TKR 
Varav 
Utfall Budget Avvikelse Avvikelse % områdesnivå 

Politisk 
verksamhet 

1 786 2 081 296 14%  

Förvaltningskontor
et 

42 774 42 763 -11 0%  

Kulturskolan 17 147 17 753 605 3% 645 

Fritidsgårdar 7 678 8 127 449 6% 436 

Förskoleverksamhe
t 

507 894 536 929 29 035 5% 16 279 

Fritidshem 95 343 104 056 8 713 8% 1 466 

Förskoleklass 48 951 51 327 2 376 5% 706 

Grundskola 1-9 835 397 862 637 27 240 3% 10 646 

Grundsärskola 56 636 55 875 -761 -1% -911 

Gymnasieskola 314 299 303 708 -10 591 0 -5 928 

Gymnasiesärskola 18 946 18 136 -810 0 628 

Nyanlända 1 752 2 071 319 15% 732 

Ankomstregistrera
de fakturor 

-12 0 12  0 

Totalt 1 948 592 2 005 464 56 871  
2,84% 

24 698 
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Övergripande analys av periods utfall 
Utbildningsnämndens positiva budgetavvikelse om ca 56,9 miljoner 
kronor (exklusive semesterlöneskuld) förklaras huvudsakligen av 
följande: 
 
•Färre elever/timsnitt i verksamheten än budgeterat i verksamheterna 
grundskola, fritidshem och förskola (demografi). 
 
•Kostnader för lokaler och skolskjuts lägre än budgeterat. Preliminära 
hyror fanns med i budgeten där det faktiska utfallet blivit något lägre är 
en förklarande faktor till denna positiva budgetavvikelse. 
 
•På områdesnivå ligger verksamheterna grundskola, fritidshem och 
förskola med relativt stora positiva budgetavvikelser. Här pågår ett 
arbete med att se över hur denna avvikelse kan nyttjas ute i skolorna 
under resterande del av 2021. 
 
Detaljer för verksamheter Förskola, Grundskola och Gymnasiet finns på 
följande sidor, jämfört med den detaljerade analys som presenterades 
för nämnd per september har generellt inga nya förklaringsposter 
tillkommit till befintlig budgetavvikelse 
 
Ekonomi – fördjupning förskola 

 
Positiv budgetavvikelse centralt 

• Ca. 10 700 tkr 
– 0,6 timmar/barn* lägre i snitt under jan-okt än 
budgeterat 
- barnomsorgsavgifter är högre än budget. 

• Ca. 3 000 tkr lägre kostnader för lokaler. 
- Kampargården om ca. 1 000 tkr 
- Helenetorp om ca. 550 tkr 
- Paviljong Hovshaga förskola om ca. 350 tkr 

- Nov-dec lite mer kostnadstyngt då Hovspark ingår  (ca. 500 tkr 
för perioden). 
- Städkostnader har ökat Ca. - 600 tkr. 

Verksamhet Tkr 2021-10-31 TKR 

Varav 

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse % centralt 

Varav 

områdesnivå 

Förskoleverksamhet 507 894 536 929 29 035 5% 12 755 16 279 
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Positiv budgetavvikelse område 

• Bedömningen är att främst personalkostnaden varit lägre på 
grund av corona-pandemin. Totalt är den personalrelaterade 
avvikelsen ca. 15 000 tkr men hur stor del som avser corona-
effekt är svårt att bedöma. 

• Förskolan behöver samtidigt bygga upp en positiv 
budgetavvikelse under våren då verksamheten 
säsongsmässigt brukar ha en negativ avvikelse under årets 
andra del. 

 
I övrigt lägre kostnader än budget för IT och övrigt 
förbrukningsmateriel. Kostnader förväntas öka under nov-dec, bland 
annat kopplat till extra satsning och redan planerade aktiviteter och 
inköp. 
 
*Förskolor erhåller elevpeng utifrån antal timmar för barn medans 
grundskolan för antal elever. Vid lägre antal timmar/elever stannar 
budgeterade medel kvar centralt (demografi). 
 
 
Ekonomi – fördjupning grundskola  

 
 
 
 

 

Positiv budgetavvikelse centralt 

• Ca. 17 000 tkr 
- 268 elever i snitt lägre i utfall mot budget under perioden 

jan-sep. 

• Lägre kostnader för lokaler och skolskjuts. 
- Lägre kostnadsindex för skolskjuts. Ca. 2 800 tkr 
- Preliminära hyror i budget där utfallet blev lägre. Ca. 2 500 

tkr 
- Ej budgeterat bidrag från privatperson för 
konstgräsplan vid Bäckaslöv. Ca. 800 tkr. 
- Städkostnader har ökat, Corona relaterat. Ca. - 1 600 tkr. 

 

Verksamhet Tkr 2021-10-31 TKR 

Varav 

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse % centralt 

Varav 

områdesnivå 

Grundskola 1-9 835 397 862 637 27 240 3% 16 594 10 646 
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Positiv budgetavvikelse område 

• Den positiva budgetavvikelsen på områdesnivå kan till 
viss del förklaras med budgetsatsning på årskurs 4-6, 
egen regi, om 14 miljoner kronor där budgeten lagts 
med 1/12 per månad rakt över året. 

• Bedömningen är att detta tillskott till större delen 
inte har nyttjats under vårterminen utan används nu 
under höstterminen. 

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

• Interkommunal ersättning. Ca. – 5 000 tkr 

• Medel för etableringsinsatser för nyanlända (Statsbidrag, 
Migrationsverket) om ca. – 2 000 tkr har balansförts för att 
istället kunna nyttjas under 2022 och 2023. 

• Positiv avvikelse kopplat till lovskola och läxhjälp (extra 
satsning 2021) som ej fördelats ut till området och 
demografi pga. lägre elevtal än budgeterat balanserar delar 
av den negativa avvikelsen centralt. 

Negativ budgetavvikelse område 

• Ca. - 3 800 tkr avser lägre elevtal 
mot budget, främst inom 
programmen IMS och TE. 

• Ca. - 2 500 tkr avser statsbidrag 
kopplat till introduktionsprogram togs 
höjd för i budgeten av verksamheten 
men ej delades ut av skolverket. 
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Helårsprognos 

Per område 

Område Utfall period 2020 Budget period 2020 Avvikelse Förbrukat % 

360 Utbildningsnämnd 2 159 2 081 -77 103,7% 

361 Utbf förvaltningskontor 441 919 454 490 12 571 97,2% 

362 Utbf resursfördelning 139 759 159 469 19 709 87,6% 

363 Utbf gymnasiet 249 352 244 093 -5 259 102,2% 

364 Utbf centrumområdet 42 708 45 239 2 531 94,4% 

365 Utbf norra området 268 122 277 948 9 826 96,5% 

366 Utbf södra området 262 520 266 383 3 863 98,5% 

367 Utbf västra området 289 311 291 647 2 336 99,2% 

368 Utbf östra området 252 743 264 113 11 371 95,7% 

Total 1 948 592 2 005 464 56 873 
 

97% 

Områden 
 

1 364 756 
 

1 389 424 24 668 98,2% 
     

     

Område exklusive särskola Utfall period 2020 Budget period 2020 Avvikelse Förbrukat % 

366 Utbf södra området 220 332 225 107 4 775 97,9% 
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För helåret 2021 prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 30 
miljoner kronor (1,2 procent under budget).  
 
Prognosen bygger främst på följande antagande: 
 

- Extra satsning för att hantera positiva budgetavvikelse 
inom främst verksamhetsformer förskola, grundskola och 
fritidshem ger resultat om 20 miljoner kronor under 
period november-december. 

- Utveckling av semesterlöneskulden sker enligt föregående 
års mönster där utfallet per november är i nivå med 
oktober följt av ett lägre utfall i december.  

- Notera även att intäkter om 11 miljoner kronor avseende 
etableringsinsatser har balansförts (bokats bort från 
innevarande års resultat) för att istället kunna nyttjas 
under 2022 och 2023. 

      
 
Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 149 Dnr 2021-01116  
 

Beslutsärende: Internbudget 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Internbudget 2021 antas med följande tillägg: 
 
Utred möjligheterna för kulturskolan att nå fler barn och unga med sin 
verksamhet, och återkom till nämnden med förslag på åtgärder. 
. 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot belsutet till förmån för de egna 
yrkandena.   
 
Bakgrund 
Informationen från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
kommande yrkande på nämnden 2021-11-17 biläggs som information till 
protokollet: 
 
Internbudget yrkande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2022 
 
”Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande 
arbetsmarknad ” 
Strategisk inriktning: 
Tilläggsyrkande: Skolan ska även upplysa om bristyrken och 
arbetsmarknadens förutsättningar från arbetsmarknadens parter  
 
” Utbilda för ett livslångt lärande ” 
Stärk hållbarhetsperspektivet genom hela 1-20 perspektivet  
Tilläggsyrkande: Det handlar om att fånga upp läroplanens olika 
hållbarhetsperspektiv och att arbeta för jämlikhet och ett demokratiskt 
samhälle där fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande.   
 
Tillägg i uppdragen fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och 
nå kunskapsmålen  
Ta fram en plan för hur vi ska arbeta med den långsiktiga 
lokalförsörjningen i förvaltningen med ett särskilt fokus och uppdatering 
på området Hållbar skolorganisation och Teleborgs strategin. 
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Se över möjligheten att utveckla studio 17 så att fler elever på fler skolor 
får tillgång till kulturskolan. 
 
Att utreda hur många barn inom förskolan som har behov av 
barnomsorg efter klockan 22:30 
 
Tillägg i uppdragen En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter 
att lyckas oavsett bakgrund 
Att öka den socioekonomiska ersättningen på förskolan till 5 % och 
Grundskolan till 8% 
Med fokus på bemanning och trygghetsskapande åtgärder på förskolor 
och skolor med särskilda utmaningar. 
Utvärdera det aktiva skolvalet och se över möjligheten att erbjuda elever 
på landsbygden skolskjuts om eleven valt en annan skola än 
skolskjutsskolan.  
Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd 
Tilläggsyrkande: Inventering av måluppfyllelse gällande läroplanens mål 
rörande människors lika värde, demokratiskt förhållningsätt, förståelse 
för andra och förmåga till inlevelse.  
  
Möjliggöra en aktiv fritid  
Förstärkt bemanningen på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås 800 tkr 
 
Personalpolitisk inriktning  
 
Uppdrag: Att man tillsammans med de olika lärarfacken arbetar fram en 
plan för att få ner sjukskrivningstalen och gemensamt jobbar för en 
bättre arbetsmiljö för våra anställda. 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2022 
 
Yrkanden 
Åsa Björkman KD), med instämmande från Tina Sturesson (C), Victor 
Klar (M), Ida Eriksson (M) och Torgny Klasson (L): Bifall till internbudget 
2022.  
 

Yrkande A 
Dennis Borglin (S) yrkar att det under rubrik ”Skapa förutsättningar för 
ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad” tilläggs: 
Strategisk inriktning: 
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Tilläggsyrkande: Skolan ska även upplysa om bristyrken och 
arbetsmarknadens förutsättningar från arbetsmarknadens parter.  
 
Tina Sturesson (C) yrkar att Dennis Borglins (S) yrkande ska avslås.  
 
Yrkande B 
Tajma Sisic (S) yrkar att det under rubrik ”Utbilda för ett livslångt 
lärande” tilläggs:  
Stärk hållbarhetsperspektivet genom hela 1-20 perspektivet 
Tilläggsyrkande: Det handlar om att fånga upp läroplanens olika 
hållbarhetsperspektiv och att arbeta för jämlikhet och ett demokratiskt 
samhälle där fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande.   
 
Tina Sturesson (C) yrkar att Tajma Sisic (S) yrkande ska avslås.  
 
Yrkande C 
Martina Forsberg (S) yrkar: Tillägg i uppdragen fler barn och elever ska 
utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen  
Ta fram en plan för hur vi ska arbeta med den långsiktiga 
lokalförsörjningen i förvaltningen med ett särskilt fokus och uppdatering 
på området Hållbar skolorganisation och Teleborgsstrategin. 
 
Ida Eriksson (M) yrkar att Martina Forsbergs (S) yrkande ska avslås.  
   
Yrkande D 
Ingrid Stålne (M), med instämmande av Ida Eriksson (M) och 
Socialdemokraterna genom Martina Forsberg (S), yrkar: 
Utred möjligheterna för kulturskolan att nå fler barn och unga med sin 
verksamhet, och återkom till nämnden med förslag på åtgärder. 
 
Yrkande E 
Marianne Nordin (S) yrkar:  
utreda hur många barn inom förskolan som har behov av barnomsorg 
efter klockan 22:30 
 
Åsa Björkman (KD) yrkar att Marianne Nordins (S) yrkande ska avslås. 
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Yrkande F 
Björn Kleinhenz (V) yrkar: 
Tillägg i uppdragen En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter 
att lyckas oavsett bakgrund 
Att öka den socioekonomiska ersättningen på förskolan till 5 % och 
Grundskolan till 8% med fokus på bemanning och trygghetsskapande 
åtgärder på förskolor och skolor med särskilda utmaningar. 
 
Ida Eriksson (M) yrkar på att Björn Kleinhenz (V) yrkande ska avslås.  
 
Yrkande G  
Gisele Iskander (S) yrkar:  
Utvärdera det aktiva skolvalet och se över möjligheten att erbjuda elever 
på landsbygden skolskjuts om eleven valt en annan skola än 
skolskjutsskolan.  
 
Victor Klar (M) yrkar på att Gisele Iskander (S) yrkande ska avslås.  
 
Yrkande H 
Tajma Sisic (S) yrkar att det under rubrik ”Utveckla och förvalta en 
växande och trygg stad, tätort och landsbygd” tilläggs: 
Inventering av måluppfyllelse gällande läroplanens mål rörande 
människors lika värde, demokratiskt förhållningsätt, förståelse för andra 
och förmåga till inlevelse.  
 
Åsa Björkman (KS) yrkar på att Tajma Sisics (S) yrkande ska avslås.  
 
Yrkande I 
Björn Kleinhenz (V), med instämmande från Romeo Pettersson (SD), 
yrkar att det under rubrik ”Möjliggöra en aktiv fritid” tilläggs:  
Förstärkt bemanningen på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås 800 tkr. 
 
Ida Eriksson (M), med instämmande från Magnus Folcker (MP), yrkar på 
att Björn Kleinhenzs (V) yrkande ska avslås.  
 
Votering begärs.  
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Yrkande J 
Gisele Iskander (S) yrkar att det under rubrik ”Personalpolitisk 
inriktning” uppdras:  
Uppdrag: Att man tillsammans med de olika lärarfacken arbetar fram en 
plan för att få ner sjukskrivningstalen och gemensamt jobbar för en 
bättre arbetsmiljö för våra anställda. 
 
Ida Eriksson (M) yrkar på att Gisele Iskanders (S) yrkande ska avslås.  
      
Beslutsordning 
Yrkande A 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer Tina Sturesson (C) yrkar mot Dennis 
Borglins (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt Tina 
Sturessons (C) yrkande.  
 
Yrkande B 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer Tina Sturesson (C) yrkar mot Tajma 
Sisics (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt Tina 
Sturessons (C) yrkande.  
 
Yrkande C 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer ordförandes yrkanden mot Martina 
Forsbergs (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande.  
 
Yrkande D 
Ordförande Ida Eriksson (M) frågar om Ingrid Stålnes (M) yrkande kan 
antas och konstaterar at nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Yrkande E 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer Åsa Björkmans (KD) yrkar mot 
Marianne Nordins (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt Åsa Björkmans (KD) yrkande.  
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Yrkande F 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer ordförandes yrkanden mot Björn 
Kleinhenz (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande.  
 
Yrkande G 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer Viktor Klars (M) yrkar mot Gisele 
Iskander (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt Viktor 
Klars (M) yrkande.  
 
Yrkande H 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer Åsa Björkmans (KD) yrkar mot Tajma 
Sisics (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt Åsa 
Björkmans (KD) yrkande. 
 
Yrkande I 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer ordförandes yrkanden mot Björn 
Kleinhenz (V) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande.  
 
Yrkande J 
Ordförande Ida Eriksson (M) ställer ordförandes yrkanden mot Gisele 
Iskanders (S) yrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande.     
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Omröstningsresultat   
Votering gällande yrkande I. Ordförandes förslag fick 8 röster medan 
Björn Kleinhenz (V) förslag fick 7 röster. Nämnden beslutar således att 
gå på ordförandes förslag. 
Namn: JA NEJ Avstår 

Torgny Klasson (L) X   

Martina Forsberg (S)  X  

Ingrid Stålne (M) X   

Sigvard Jakopsson (M) X   

Viktor Klar (M) X   

Tina Sturesson (C) X   

Åsa Björkman (KD) X   

Magnus Folcker (MP)  X   

Marianne Nordin (S)  X  

Dennis Borglin (S)  X  

Tajma Sisic (S)  X  

Björn Kleinhenz (V)  X  

Gisele Iskander (S)  X  

Romeo Pettersson (SD)  X  

Ida Eriksson (M) X   

 8 7  
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§ 150 Dnr 2021-01119  
 

Beslutsärende: Resursfördelningsprincipen 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att 

• Uppdra åt förvaltningschef att justera dokumentet Principer för 
resursfördelning i enlighet med bifogad handling och utifrån de 
förändrade organisatoriska förutsättningar som träder i kraft 
2022-01-01. 

• Uppdra åt förvaltningschef att särskilt utreda frågan om 
tilläggsbelopp och socioekonomisk fördelning vidare under 
kvartal 1 2022. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om en ny 
resursfördelning med bakgrund mot det vi yrkande i internbudgeten 
2022. Socialdemokraterna önskar en annan procentsats på den 
socioekonomiska resursfördelningen än vad som är som förslag till 
beslut. 
 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om en ny 
resursfördelningsprincip med bakgrund mot det yrkande vi gjort i 
ärende 6 om internbudget för 2022 där vi önskar en annan procentsats 
på den socioekonomiska resursfördelningen än vad som är förslag till 
beslut.   
      
Bakgrund 
I samband med att utbildningsförvaltningen övergår från en geografiskt 
områdesorienterad organisationsform till en verksamhetsorienterad 
finns behov av att revidera riktlinjer eller principer avseende 
kommunens resursfördelningssystem sammanfattat i dokumentet 
Principer för resursfördelning. 
 
Flera av de revideringar som gjorts är av redaktionell karaktär (det kan 
exempelvis handla om att funktionen OC bytts till VC som mer är i linje 
med organisationens förutsättningar fr.o.m. 2022-01-01) men i några fall 
rör det sig även om förtydliganden. 
 
I en avslutande del föreslås uppdatering av ersättning för 
introduktionsprogram enligt följande: 
- Yrkesintroduktion ersätts med 100 procent av elevpengen på det 
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nationella yrkesprogram som introduktionen hänförs till. Detta var 
tidigare 95 procent. 
- Språkintroduktion ersätts med en elevpeng som motsvarar index 160. 
Detta var tidigare index 137. 
- Individuellt alternativ ersätts med en elevpeng som motsvarar index 
192. Detta index var tidigare 177. 
 
I samband med de revideringar som genomförts av en arbetsgrupp 
framkommer även utmaningar i hantering av tilläggsbelopp liksom den 
socioekonomiska fördelningen. 
 
Bedömning 
Utifrån det underlag som presenterats ovan är förvaltningens 
bedömning att revidering/uppdatering av nämnda dokument krävs för 
att vara bättre anpassat till den organisationslogik som följer fr.o.m. 
2022-01-01. Bedömningen är likaså att det finns behov av att särskilt 
utreda frågan om hantering av tilläggsbelopp och socioekonomisk 
fördelning vidare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Principer för resursfördelning (revidering) 
2. Principer för resursfördelning (ppt) 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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§ 151 Dnr 2021-01027  
 

Beslutsärende: Socialdemokraterna skrivelse kring 
åtgärder för en avgiftsfri skola  

Utbildningsnämndens beslut 
Att utbildningsnämnden besvarar skrivelsen enligt nedan. 
 
Bakgrund 
Tack Martina för din skrivelse om denna viktiga fråga. Våra skolor ska 
självklart följa Skolverkets rekommendationer om att vara avgiftsfria. 
Måltidsorganisationen ska redan idag se till att eleverna får skollunch 
varje dag, oavsett vart eleverna befinner sig. Att skolorna ska utforma 
sina temadagar så att alla elever känner sig trygga och nöjda är vår 
målbild, och den vet jag att vi delar med skolorna. Om det är så att det 
behövs en påminnelse om detta så ska vi se till att den uppmaningen går 
vidare i vår verksamhet.  
 
Gällande en frukt om dagen så kan det absolut ha en positiv påverkan 
för eleverna, och många elever som idag går i fritidshemmet efter skolan 
får möjlighet till frukt eller annat mellanmål där. Däremot så ser vi inte 
att vi har det budgetutrymmet på 3,7 miljoner för frukt finns i 
nästkommande års budget. Det finns positiva exempel där skolor på 
eget initiativ har tagit kontakt med den lokala matvarubutiken för att 
använda den svinn-frukt som finns men inte säljs i butik. Därmed 
föreslår jag nämnden, Att skrivelsen ska anses besvarad.  
 
Beslutsunderlag  
Ordförandeskrivelse  
Skrivelse från Socialdemokraterna  
 
Yrkanden  
Tajma Sisic (S), med instämmande av Björn Kleinhenz (V), Marianne 
Nordin (S), Dennis Borglin (S) och Pernilla Ramström (V): Bifall till 
skrivelsen.  
 
Torgny Klasson (L), med instämmande av Victor Klar (M): Bifall till 
ordförandes förslag till beslut.  
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Beslutsordning  
Ordförande Ida Eriksson ställer Torgny Klassons (L) yrkande mot Tajma 
Sisic (S) yrkande och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt 
Torgny Klassons (L) förslag. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Martina Forsberg (S) 
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§ 154 Dnr 2021-01115  
 

Beslutsärende: Programutbud för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan samt preliminärt antal 
gymnasieplatser för läsåret 2022-2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om programutbud för den kommunala 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt preliminärt antal 
gymnasieplatser för läsåret 2022-2023 enligt bifogat förslag. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden behöver fastställa kommande läsårs programutbud 
för gymnasieskolorna samt preliminärt antal gymnasieplatser. Beslutet 
fattas baserat på antal gymnasieplatser läsåret 2021-2022 samt 
ansökningar inför gymnasieantagningen 2021. Inför läsåret 2021-2022 
genomfördes en del förändringar av programplaceringar och 
inriktningar mellan de tre kommunala gymnasieskolorna. Syftet med 
dessa förändringar var dels att skapa förutsättningar för fler platser på 
de högskoleförberedande programmen, dels att göra utbudet för 
eleverna tydligare genom att inriktningar på vissa program enbart finns 
på en skola. Samma antal platser på de nationella gymnasieprogrammen 
och samma fördelning av dessa mellan skolorna planeras därför även för 
läsåret 2022-2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till programutbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan samt 
preliminärt antal gymnasieplatser 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
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§ 155 Dnr 2021-01113  
 

Beslutsärende: Revidering delegationsordning  

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden antar den reviderade delegationsordningen. 
 
Förvaltningschef uppdras att vid behov genomföra redaktionella 
förändringar. 
 
Bakgrund 
Ut 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:  
 
• 6.15, Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i 
skollagen samt återkallelse av sådant medgivande, flyttas från 
områdeschef för grundsärskolan till enhetschef för ledningsstöd, 
uppföljning, och analys. Detta för enhetlig hantering av denna typ av 
beslut.  
 
• 7.8, Beslut om mottagande av barn från annan kommun, avseende 
fritidshem, läggs till i delegationsordningen med delegat enhetschef för 
barn- och elevadministrationen. Beslutet tas upp i riktlinjen för förskola 
och fritidshem, fast har tidigare bara funnits för förskola i 
delegationsordningen.  
 
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 delegationsordning  
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§ 156 Dnr 2021-01126  
 

Informationsärende: Handlingar för kännedom 
november 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.       
 
Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret: Antagande av detaljplan för ÖSTRA TORSÅS 
KYRKA 1:1 m.fl samt BN protokoll. 
Protokoll20211028BN189_982606.pdf (204 kB) 
Stadsbyggnadskontoret: Antagande av detaljplan för ÖSTRA TORSÅS 
KYRKA 1:1 m.fl samt BN protokoll. 
Underrattelseomantagande_982911.pdf (279 kB) 
Kommunstyrelsen: Beslut förlängning av åtgärder för att underlätta för 
företag med anledning av Coronapandemin 
Beslut-202000213-KS-§ 285.pdf (107 kB) 
Kommunstyrelsen: Beslut förlängning av åtgärder för att underlätta för 
företag med anledning av Coronapandemin 
Tjänsteskrivelse.doc.pdf (127 kB) 
Kommunfullmäktige: Plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck i 
Växjö kommun - antagen av kommunfullmäktige 2020-11-17 § 259 
Plan mot våld i nära relationer och heders.docx (115 kB) 
Växjökonferensen: Välkommen att anmäla dig! 
E-post, Välkommen att anmäla dig!.rtf (134 kB) 
Detaljplan Rimfrosten 1 mfl. (PLAN.2019.1196) - Underrättelse om 
granskningsutlåtande 
Underrattelseomutlatande_981781.pdf (279 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Avgifter för kopior och avskrifter 
av allmänna handlingar 
Avgifter för kopior och avskrifter av allmä.pdf (170 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Avgifter för kopior och avskrifter 
av allmänna handlingar 
Beslut-202100449-KS-§ 179.pdf (71 kB) 
Miljö- och hälskoskyddskontoret: Beslut om timavgift Ljungfälleskolan 
TidkortMiljoochhalsoskyddsinspektorTIDK_980.pdf (252 kB) 
Viktig information från SMHI om förnyade vädervarningar 
E-post, VB Viktig information från SMHI om förnyade 
vädervarningar.rtf (85 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Avsägelse från uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden - Ulla Svensson (M) 
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Beslut-202100435-KS-§ 185.pdf (70 kB) 
Miljö- och hälskoskyddskontoret: Beslut anmälan av nya lokaler 
Sandsbro skola 
AnmalanoffentligalokalerMiljoochhalsoskydds.pdf (243 kB) 
ENERGIPLAN 2021 
ENERGIPLAN 2021.pdf (309 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Uppföljning av energiplan 2020 
samt revidering 
Beslut-202000391-KS-§ 165.pdf (75 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Uppföljning av energiplan 2020 
samt revidering 
Beslut-202000391-KS-§ 165.pdf (75 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Motion om att införa 
tvålärarsystem på skolor med stora behov - Maria Garmer (V) och Björn 
Kleinhenz (V) 
Beslut-202100160-KS-§ 162.pdf (106 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag motion om kraftiga åtgärder för 
att bryta skolsegregationen och skapa en likvärdig skola - Malin Lauber 
(S) och Martina Forsberg (S) 
Beslut-202100154-KS-§ 160.pdf (105 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-10-19 § 159 Motion om att 
avsluta det aktiva skolvalet för att minska skolsegregationen i Växjö 
kommun - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V) 
Beslut-202100060-KS-§ 159.pdf (136 kB) 
Konferens - Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom 
kompetensförsörjning 
E-post, Konferens - Lärcentra en utvecklande mötesplats inom 
kompetensförsörjning.rtf (1070 kB) 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 2021-10-19 § 156 Delårsrapport 
för Växjö kommun per augusti 2021 
Beslut-202100011-KS-§ 156.pdf (107 kB) 
Kommunfullmäktige: Förändringar bland förtroendevalda efter 
fullmäktige 19 oktober 2021 
E-post, Förändringar bland förtroendevalda efter fullmäktige 19 oktober 
2021.rtf (45 kB) 
Kommunfullmäktige: Förändringar bland förtroendevalda efter 
fullmäktige 19 oktober 2021 
Förändringar bland förtroendevalda efter f.docx (42 kB) 
Vidingehem: Protokollsutdrag uppförande av paviljonger på Furuby 
skola 
Beslut-202100044-VIDINGAB-§ 104.pdf (89 kB) 
Milj- och hälsosyddsnämnden: Beslut anmälan av förskolan Hovs Park 
AnmalanoffentliglokalutanatgardMiljoochhals.pdf (234 kB) 
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Godkänd delrapport samt beslut om förlängd insats - Föräldrasvenska i 
öppna förskolan 
E-post, VB Godkänd delrapport samt beslut om förlängd insats - 
Föräldrasvenska i öppna förskolan.rtf (187 kB) 
Godkänd delrapport samt beslut om förlängd insats - Föräldrasvenska i 
öppna förskolan 
Godkänd delrapport 3 851-2495-2019.pdf (189 kB) 
Godkänd delrapport samt beslut om förlängd insats - Föräldrasvenska i 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av handlingar som inkommit som är för kännedom till 
nämnden.      
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§ 157 Dnr 2021-01161  
 

Informationsärende: Inrapporterade 
delegationsbeslut november 2021 

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

Informationsärende: Utbildningsnämndens 
ledamöter  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Björn Kleinhenz (V) informerar om verksamhetsbesök i Gemla. Lokalerna 
på Gemla förskola börjar bli trångbodda samtidigt som 
befolkningsprognoserna ökar. Anders Elingfors, förvaltningschef, säger 
att det jobbas på ett förslag för att se över en helhetslösning i Gemla. 
 
Kaj-Michael Pettersson (M) undrar om det utgår arvode för bägge 
dagarna gällande Växjö konferensen. 
Ida Eriksson, ordförande, svara att det utgår arvode för bägge dagarna.  
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§ 159 Dnr 17288  
 

Övriga frågor 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Olle Sundin (M) tar upp frågan kring lekmiljöer utomhus på förskolorna 
och påpekar att barn mår bra av att leka i naturliga miljöer med bland 
annat träd. 
Anders Elingfors, förvaltningschef, besvarar med att tomter som 
reserveras för förskola ska vara med tidigt i processen så att tomten kan 
anpassas och inte planhyvlas.  
 
Sigvard Jakobsson (M) undrar vem som har ansvar för utemiljöerna. 
Anders Elingfors, förvaltningschef, svarar att det är ett delat ansvar och 
att det går att göra tilläggsbeställningar i utemiljön som sedan läggs på 
hyran. 
 
Björn Kleinhenz (V) undrar om man kan använda årets överskott till 
inköp av redskap till uteomhusmiljöerna. Anders Elingfors, 
förvaltningschef, svarar att det inte är möjligt då avskrivningstiden går 
över flera år. 
 
 
. 
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§ 160 Dnr 2021-01129  
 

Informationsärende: Elevärenden november 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef, redovisar inledningsvis anmälda 
ärenden avseende kränkande behandling och utredning av frånvaro, och 
presenterar därefter förvaltningens arbete relaterat till elevers frånvaro. 
 
Mimmi Rito (C) undrar om man kan se om elever är frånvarande på 
grund av mobbning. Hon får i svar av Malin Olsson-Engelin, enhetschef, 
att det är svårt att veta men att orsakerna till frånvaro kan underlättas 
med nya systemet. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Presentation      
 

 


