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§ 120 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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§ 121 Dnr 17287  
 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning 

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

• § 127 Informationsärende: Barnens Bästa Gäller i Kronoberg tas 
upp som punkt nio 

• § 128 Beslutsärende: Barnens Bästa Gäller i Kronoberg tas upp 
som punkt tio. 

• § 129 Information: Status omorganisation tas upp som punkt åtta.     
                           

Beslutsunderlag 
Kallelse 
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§ 122 Dnr 222  
 

Allmänhetens frågestund 

Bakgrund 
Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.      
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§ 123 Dnr 27668  
 

Information: Inpasseringskort plan 3  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     
 
Bakgrund 
Johan Hedenborg, samordnare, informerar nämnden kring det nya 
kommunhusets inpasseringsregler. Karolina Edlund, 
förvaltningssekreterare, hjälper till att dela ut inpasseringskort.      
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§ 124 Dnr 2020-01458  
 

Information: Svar på riktad tillsyn Lammhults skola 
F-3 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef, föredrar ärendet. Ingela Aksell, 
rektor, är med och svarar på frågor.       
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§ 125 Dnr 2021-01086  
 

Information: Ekonomiläget oktober 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Nicklas Hård, controller, och Jacob Kulling, controller, föredrar ärendet. 
 
Ekonomi - per verksamhet 

 
 
 
Ekonomi – fördjupning förskola 
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Martina Forsberg (S) frågar varför personalkostnaderna är mindre, och 
undrar om man inte tagit in vikarier när personal varit sjuka. Hon får till 
svar av Nicklas Hård, controller, att vikarier antagligen inte behövts i 
samma utsträckning eftersom syskon hållits hemma. 
 
Tina Sturesson (C) påpekar att felmarginal på 268 elever låter mycket. 
Anders Elingfors, förvaltningschef, menar att pandemin kan ha påverkat 
människors rörlighet och att inflytt till Växjö varit färre än beräknat. 
 
Tina Sturesson (C) undra varför särskolan ligger 3% minus beräknat. 
Anders Elingfors, förvaltningschef, svarar att man fått in fler elever med 
större behov. 
    
Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 126 Dnr 5899  
 

Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Anders Elingfors, förvaltningschef, och Annika Beckström, 
verksamhetschef för resurscentrum föredrar ärendet.  
 
Annika Beckström, verksamhetschef för resurscentrum, presenterar 
resurscentrums verksamheter.  
 
Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar nämnden om följande: 

• Presentation av Annika Beckström, verksamhetschef för 
resurscentrum. 

• Presentation kring organisationsförändringen på 
utbildningsförvaltningen. 

• Arbetsmiljöverket tillsyn på skolorna 
• Coronaläget             
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§ 127 Dnr 2021-01088  
 

Information: Barnens Bästa Gäller! i Kronoberg 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Anders Elingfors, förvaltningschef, föredrar ärendet kring nuläge 
regionala processen Barnens bästa gäller i Kronobergs län samt nuläge 
tidiga samordnade insatser i Växjö kommun.  
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§ 128 Dnr 2021-01009  
 

Beslutsärende: Barnens Bästa Gäller i Kronoberg 

Utbildningsnämndens beslut 
Att utbildningsnämnden tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen 
som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län 
och därigenom säkerställer barnkonventionens krav på respektive 
verksamhet.  
 
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. 
Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat 
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) 
finns med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget 
för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska 
finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.  
 
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av 
resurser inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och 
i vilken takt införandet ska ske.  
 
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för 
barnets plan som alla parter kan nå. 
 
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige.        
 
Bakgrund 
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 
tagits fram i länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. 
Modellen har hämtat inspiration från Skottlands arbete med Getting it 
Right for Every Child (GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i 
Kronoberg och Sverige. Grundprincipen är att arbetet ska utgå från 
barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och professionella bästa 
möjliga förutsättningar att sätta barnets behov i centrum när barnet är i 
behov av hjälp och stöd från samhället.  
 
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med 
länets alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet 
unikt i landet. Även polismyndighet och idéburen sektor deltar i 
utvecklingsarbetet. Arbetet följeforskas också av Linnéuniversitetet. 
Genom att involvera så många parter byggs en hållbar och robust modell 
som ligger väl i linje med verksamheters och huvudmäns uppdrag. 
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Kronobarnsmodellen  
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan 
verksamheter och med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen 
bygger på främjande och förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt 
och en tydlig struktur för hur samverkan mellan aktörerna ska gå till. 
Dessa delar ska underlätta för verksamheterna att ge barn bästa möjliga 
förutsättningar till en god uppväxt och använda rätt resurser i ett tidigt 
skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till hjälp finns verktyg som 
praxismodellen och barnets plan.  
 
Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge 
barn i Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt 
så att de aldrig ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. 
Det ger en direkt vinst för såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet 
som samhället i stort, om än svårberäknat i kronor och ören. När barnet 
får rätt hjälp tidigt kan större problem längs vägen minskas eller i bästa 
fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer kostnadseffektiva än 
omfattande insatser.  
 
Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten 
blir det tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av 
dem. Risken för att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör 
även barnet och vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med 
verksamheterna. Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten 
(Samordnad Individuell Plan). I korthet är skillnaderna att 
samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP, att barnet och 
vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan 
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av 
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa 
gäller.  
 
Praxismodell  
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt 
material som praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. 
Praxismodellen hjälper den enskilda som möter barn att uppmärksamma 
och sätta ord på barnets situation och eventuell oro. Den hjälper 
verksamheten att titta närmare på barnets situation och ställa frågor 
kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna verksamheten 
och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt 
upprättande av en barnets plan.  
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I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den 
funktion/person som har till uppgift att utföra informationsinsamling 
kring ett barn när någon misstänker att det kan finnas behov av stöd 
eller hjälp. Utgångspunkten för funktionen är den ska vara likvärdig för 
alla barn men att utförandet ligger i den verksamhet som passar det 
enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens före barnets födsel, 
barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i förskoleklass, 
skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall barnet/den 
unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens aktivitetsansvar) 
i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska göras i 
den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera 
likvärdighet. Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-
åringar i förskola, ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk 
omsorg (det som tidigare kallades dagmamma) eller i föräldrakooperativ 
eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn som går i förskola och får ett 
nytt syskon stannar hemma i ytterligare period/perioder. För att 
säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de barn som 
aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på 
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. 
Detta är ett ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan 
olika verksamheter i länet, även utanför de mer konventionella 
samverkansmötena.  
 
När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras 
tidigt. Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även 
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vårdnadshavare och barn är med. Under mötet diskuteras situationen, 
framgångsfaktorer och utmaningar, och en barnets plan upprättas. 
Planen är barnets och vårdnadshavarnas där de olika 
aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser tydliggörs. Planen är 
barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för verksamheterna 
vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger motstridiga 
råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan 
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan 
tillgänglig och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.  
 
Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett 
verksamhet och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet 
ställa om för att möta framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte 
nått än, arbetssättet ska fungera i ett stort antal olika verksamheter med 
olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet och utrymme för att 
skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i hela 
länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där 
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs. 
 
Sammanfattning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i 
länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram 
en arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få 
likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom 
att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som 
riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar 
enligt en länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen 
innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. 
Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus 
på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det 
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan 
med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, 
tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både 
för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i 
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.      
 
Beslutsunderlag 
Underlag för politiska beslut gällande Barnens Bästa Gäller! – i 
Kronoberg     
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§ 129 Dnr 27667  
 

Information: Status omorganisation 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
Henrik Ahlin, avdelningschef, föredrar ärendet.  
 
Koncerngemensamt uppdrag i budget 2021 innefattar en 
samordning/centralisering av vaktmästare och fastighetsskötare. För 
att få bättre överblick, ökad tydlighet och minskad sårbarhet ska 
fastighetsskötsel och vaktmästeri samordnas och föras över till 
lokalbolaget.      
 
Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 130 Dnr 2021-01011  
 

Lokalärende: Furutåskolan, start av lokalprojekt 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att starta lokalprojekt för Furutåskolan 
med inriktningen att ersätta befintliga byggnader med nya och att utöka 
kapaciteten till en F-6-skola med tre paralleller, 520 elever.  
 
I projektet ska också ingå att se över om även andra kommunala 
verksamheter, inom Utbildningsnämnden eller andra nämnder, har 
lokalbehov som kan vara lämpliga att tillgodose vid nybyggnationen      
 
Bakgrund 
På Teleborgsområdet behövs fler platser i grundskola F-6. 
Befolkningsprognosen visar att antalet elever i skolålder (F-6) ökar 
under de kommande tio åren. I befintliga skolor finns inte tillräcklig 
kapacitet för att möta demografiökningen. 
 
Den tidigare beslutade ”Strategi för förskola, grundskola F-6 och 
grundsärskola på Teleborgsområdet” (2020-00329-UTBN- § 28) 
konstaterar att en del i att skapa rätt förutsättningar på Teleborg är att 
Furutåskolan byggs ut och ökar kapaciteten till 520 elever i F-6, vilket 
motsvarar tre klasser per årskurs. 
 
Furutåskolan byggdes år 1973. Samtliga delar av skolan är i ett plan. En 
statusutredning som genomförts av fastighetsägaren Vöfab och 
oberoende konsulter visar på brister i de flesta av huskropparna. Stora 
renoveringsåtgärder på flera håll i byggnaderna rekommenderas, 
alternativt att ersätta byggnaderna fullt ut.  
 
Bedömning  
Genom att Furutåskolan blir en skola med tre paralleller uppfylls ett av 
kriterierna som krävs för att nå önskad kapacitet på Teleborgsområdet.  
I och med att de befintliga byggnadernas status visat sig vara bristfällig 
är bedömningen att det mest ekonomiska alternativet är att ersätta dem 
genom en nybyggnation.  

Förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att starta upp ett 
lokalprojekt i syfte att ta fram förutsättningar och förslag för att ersätta 
Furutåskolans befintliga byggnader med nya. Detta innebär att även ny 
sport-/idrottshall samt kök ersätts, varför ytterligare nämnder blir 
beslutande i fortsatt process. 
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Om andra kommunala lokalbehov finns, som är lämpliga att tillgodose på 
platsen, ska detta utredas i projektet. 
 
Yrkanden 
Hugo Hermansson (S) yrkar på skyndsam start av lokalprojekt gällande 
Furutåskolan.    
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Lokalförsörjningsgruppen 
Vöfab                    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll AU 2021-10-06 
Presentation      
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§ 131 Dnr 2021-01013  
 

Lokalärende: Vederslöv utreda utöka antal platser 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att starta lokalprojekt för Vederslöv skola 
i syfte att utreda möjligheten att öka lokalkapaciteten på skolan.       
 
Bakgrund 
Befolkningsprognosen visar att elevunderlaget för Vederslöv skola 
kommer att öka, framför allt i årskurserna 4–6. Utifrån de 
undersökningar förvaltningen gjort så finns det inte utrymme att öka 
antalet elever vid skolan i de befintliga lokalerna. 
Förvaltningens gör bedömningen att skolan behöver utökas till att 
rymma en klass per årskurs i F-3 och två klasser per årskurs i 4–6 istället 
för dagens en klass per årskurs.  
För viss undervisning har skolan idag en kombinerad musik-/textilslöjd-
/bildsal som schemamässigt inte räcker till för att möta ett ökat antal 
elever. Eventuellt behöver även denna funktion utökas. 

Bedömning  
För att möta det ökande antalet elever gör förvaltningen bedömningen 
att behovet uppgår till ytterligare tre basrum med tillhörande grupprum 
och eventuellt en ytterligare kombinerad specialsal. 
Minst ett klassrum behöver kunna tas i bruk redan inför 
höstterminsstarten 2022. Resterande behov behöver tillgodoses ett år 
senare. 

Förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att starta upp ett 
lokalprojekt i syfte att utreda möjligheten att öka kapaciteten på 
Vederslöv skola. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Lokalförsörjningsgruppen 
Vidingehem 
      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag UNAU 2021-10-06                         
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§ 132 Dnr 2021-00985  
 

Beslutsärende: Sammanträdestider 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2022. 
 
Utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 14.00 såvida 
annat inte framgår 
2022-02-02 
2022-03-02 
2022-05-04 
2022-06-08 
2022-09-07 
2022-10-19, klockan 09:00 
2022-11-16 
2022-12-14 
 
Arbetsutskottet sammanträder på onsdagar klockan 14.00 
2022-01-19 
2022-02-16 
2022-04-20 
2022-05-25 
2022-08-24 
2022-10-05 
2022-11-02 
2022-11-30                                  
                                
Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningens kansli har tagit fram ett förslag till 
sammanträdestider för utbildningsnämnden under året 2022.  
 
Bedömning 
Onsdag 19 oktober 2022 sammanträder utbildningsnämnden i stället på 
förmiddagen, klockan 09:00. Skälet till detta är att konstituerande 
kommunfullmäktigesammanträde efter valet äger rum dagen 
dessförinnan. Följande dag, den 19 oktober, sammanträder därefter för 
första gången det nya kommunfullmäktige, klockan 14:00, vilket skulle 
innebära att en väsentlig del av nämndens ledamöter och ersättare är 
förhindrade från att delta på nämndsammanträdet. 
 Utbildningsnämndens sammanträde i oktober föreslås därför i stället 
bestämmas till förmiddagen, klockan 09:00 den 19 oktober 2022.  
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningens kansli 
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag UNAU 2021-10-06      
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§ 133 Dnr 2021-01089  
 

Beslutsärende: Sammanträdestider 2022 extra 
nämnd 

Utbildningsnämndens beslut 
Att utbildningsnämnden antar sammanträdestiderna. 
 
Bakgrund 
Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden, KL § 23. 
Arbetsutskottet önskar på sammanträdet 2021-10-06 att förvaltningen 
tar fram förslag på ytterligare en sammanträdestid 2022 för 
utbildningsnämnden, någon gång mellan 2 mars och 4 maj.  
 
Förslag på sammanträdestider i april 2022: 
Arbetsutskottet:  
2022-03-16 
Utbildningsnämnden sammanträder: 
2022-03-30 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunikatör 
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§ 134 Dnr 2021-00003  
 

Beslutsärende: Läsårstider 2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2022–
2023: 
 
Grundskola och grundsärskola 

 
Hösttermin 
Tisdag 16 augusti - onsdag den 21 december 2022 (86 dagar) 
 
Vårtermin 
Tisdag den 11 januari – tisdag den 13 juni 2023 (94 dagar) 
 
Totalt 180 dagar 
 
Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 
Hösttermin 
Onsdag den 17 augusti - tisdag den 20 december 2022 (84 dagar) 
 
Vårtermin 
Tisdagen den 11 januari – fredag den 16 juni 2023 (96 dagar) 
 
Totalt 180 dagar 
 
Bakgrund 
I skolförordningen 3 kap 2–3 §§ finns föreskrifter om lärotider för 
grundskolan och grundsärskolan: 
2 § Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- 
och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för 
personalen. 
3 § Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
I gymnasieförordningen 3 kap. 1–2 §§ finns föreskrifter om lärotider för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: 
1 § Läsåret ska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 
fem studiedagar för personalen. 
2 § Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får 
för en viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag 
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förutsätter andra läsårstider. Dagarna för höst- och vårterminens början 
och slut beslutas av huvudmannen. Huvudmannen ska vid beslut enligt 
första stycket beakta om det finns elever som påbörjar grundutbildning 
som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.  
  
Utbildningsförvaltningens preliminära planering 
Planeringen för studiedagar är preliminär då datum för nationella prov 
ännu inte är fastställda. 
 
Grundskola och grundsärskola 
Lov för eleverna: 
28 september 2022 
 

Studiedag 

31 oktober -4 november 2022 Två studiedagar, tre lovdagar 
 

9 januari 2023 
 

Studiedag 

20–24 februari 2023 
 

Februarilov 

3–6 april 2023 Påsklov 
 

26 april 2023 Studiedag 
 

19 maj 2023 Lov (Kristi Himmelsfärdsdag, 
klämdag) 
 

5 juni 2023 Lov (Nationaldagen, klämdag) 
 

 
 
Gymnasieskola 
 
Lov för eleverna: 
28 september 2022 
 

Studiedag 

31 oktober -4 november 2022 Två studiedagar, tre lovdagar 
 

10 januari 2023 
 

Studiedag 

20–24 februari 2023 
 

Februarilov 

3–6 april 2023 Påsklov 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-10-20 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   30 (43) 

 

11 maj 2023 Studiedag 
 

19 maj 2023 Lov (Kristi Himmelsfärdsdag, klämdag) 
 

5 juni 2023 Lov (Nationaldagen, klämdag) 
 

 

Implementering och uppföljning 
Efter beslut i nämnden publiceras kommande läsårstider på Växjö 
kommuns hemsida och kan utgöra planeringsunderlag för 
verksamheten.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Avdelningschef för förvaltningskontoret 
Kommunikationsavdelningen 
      
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Excel-fil 
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§ 135 Dnr 2021-00264  
 

Beslutsärende: Revidering riktlinje förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjen enligt bilaga 1. 
 
Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att vid eventuellt behov av 
förändringar av redaktionell karaktär, samt vid beslut i 
kommunfullmäktige om förändring av allmän förskola, uppdatera 
riktlinjen.  
 
Beslutet gäller från den 1 november 2021.         
 
Bakgrund 
I nu gällande riktlinje saknas förtydligande om vad skollagens 29 kap. 2§ 
reglerar i form av vilka barn som anses bosatta i Sverige. I förslaget till 
ny riktlinje har dessa lagts till i avsnittet 1.1 Vem har rätt till en plats i 
förskola. 
 
Ett förtydligande har gjorts under rubriken 6.2 Ansökan om plats i annan 
kommun/boende i annan kommun. I nuvarande riktlinje finns texten ”i 
mån av plats” som tagits bort och ”överenskommelse mellan kommuner” 
har ändrats till ”hemkommunen yttrat sig”. Syftet med ändringen är att 
riktlinjen ska överensstämma med regleringar i skollagen. 
 
Vid översynen av riktlinjen har redaktionella ändringar gjorts för att 
förtydliga skrivningar. Gjorda ändringar är markerade med gul 
överstrykning i förslaget. Stavfel och liknande som korrigerats är inte 
markerade. 
 
Bedömning  
Syftet med ändringsförslagen är att förtydliga vilka barn som har rätt till 
plats i förskola eller pedagogisk omsorg, samt att korrigera vissa delar 
för att öka överensstämmelsen med skollagen. 
 
Konsekvensanalys 
Förvaltningen har gjort bedömningen att en barnkonsekvensanalys inte 
behöver göras då beslutet inte innebär några förändringar ur 
barnrättsperspektivet.  
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.  
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Implementering och uppföljning 
Beslutet kommer att kommuniceras på intranät till rektorer samt genom 
uppdatering av information om förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem på www.vaxjo.se  
  
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
Chef för förvaltningskontoret 
Enhetschef för barn- och elevadministrationen 
Kommunledningsförvaltningens kommunikationsavdelning 
För kännedom 
Rektorer 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem       
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§ 136 Dnr 2021-01014  
 

Beslutsärende: Revidering av riktlinje för skolskjuts, 
elevresor och inackorderingsbidrag i Växjö kommun 

Utbildningsnämndens beslut 
Revidering av riktlinje för skolskjuts, elevresor, och inackorderingsstöd 
antas.  
 
Förvaltningschef uppdras att vid behov genomföra redaktionella 
revideringar i riktlinjen. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade att fastställa Riktlinje för skolskjuts, 
elevresor och inackorderingsstöd i Växjö kommun den 21 juni 2017. 
Sedan dess har sex revideringar av riktlinjen skett samt ett redaktionellt 
förtydligande. Den senaste revideringen beslutades i nämnden den 16 
december 2020. 
 
Bedömning  
De nu aktuella revideringarna gäller särskild fritidshemsskjuts för elever 
i grundsärskola och språkspåret på Pär Lagerkvistskolan, där befintligt 
arbetssätt skrivs in i riktlinjen, så att den blir mer komplett. 
 
Den andra förändringen gäller ersättning för elevresa i form av resekort, 
och kontant resebidrag när resekort ej kan utnyttjas, där en tidigare fast 
summa har räknats om till en procentsats av prisbasbeloppet. Då detta 
belopp senast ändrades 2015 har en beräkning av 2015 års prisbasbelopp 
gjorts, vilket då har motsvarat 0,5 respektive 1,2 % av prisbasbeloppet. 
Dessa belopp kommer gälla framöver, vilket innebär en höjning av dessa 
belopp då prisbasbeloppet 2015 uppgick till 44 500 kr, och för 2021 
uppgår till 47 300 kr. Att beloppet följer prisbasbeloppet innebär att 
beloppet ändras automatiskt utan att utbildningsnämnden behöver 
besluta om ett nytt belopp.  
 
Barnkonsekvensanalys har inte genomförts då bedömningen är att det 
huvudsakligen är nu gällande praxis som riktlinjen förenklar. 
 
Implementering och uppföljning 
Den nya riktlinjen skickas till kommunledningsförvaltningens 
kommunikationsavdelning för utbyte av riktlinjen på de platser denna 
finns, på vaxjo.se och kommunens intranät.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje för skolskjuts, elevresor, och inackorderingsstöd i 
Växjö kommun 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningens kommunikationsavdelning 
Enhetschef för barn- och elevadministration 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-10-20 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   35 (43) 

 

§ 138 Dnr 2021-00736  
 

Beslutsärende: Socialdemokraterna: Skrivelse till 
utbildningsnämnden, Planera för en ny kommunal 
gymnasieskola 

Utbildningsnämndens beslut 
Att utbildningsnämnden avslår skrivelsen. 
 
Bakgrund 
Tack för er skrivelse som poängterar en viktig fråga – möjligheten för 
våra elever att välja en skola och en gymnasieutbildning. 
 
Växjö Kommuns gymnasieskolor är, som påpekas, populära och håller en 
god kvalité på undervisning och utbildning. För att möjliggöra för fler 
elever att få sina förstahandsval genomfördes inför läsåret 2021/2022 en 
förändring av programstrukturen på de tre kommunala 
gymnasieskolorna. Förändringen har gjort att det finns 
utbildningsplatser på fler program än tidigare och att program som 
tidigare år inte haft någon plats över numera har ett flertal lediga 
platser. Områdeschef för gymnasiet har fortsatt ett uppdrag att 
effektivisera verksamheten för att öka antalet elever som kan få sin 
gymnasieutbildning i våra lokaler. De fulla effekterna att detta arbete 
har vi ännu inte sett, men utbildningsförvaltningen följer dem noga. 
 
Parallellt med ovanstående förändring har flera fristående aktörer 
etablerat sig inom Växjö Kommun och de bidrar till ett allsidigt utbud 
där fler elever har möjlighet att gå det program man önskar gå.  
 
Jag ser, precis som ni, en fortsatt ökning av antalet elever som behöver 
och vill gå sin gymnasieutbildning i Växjö. De senaste åren har flera nya 
fristående aktörer etablerat sig i Växjö, med kapacitet att ta emot fler 
elever än de gör idag. Genom att vara en attraktiv kommun för företag, 
däribland fristående skolor, att etablera sig i kommer ytterligare 
fristående skolor starta i Växjö de kommande åren. Idag finns flera 
aktuella ansökningar om att utöka befintlig verksamhet och/ eller starta 
ny verksamhet i Växjö vilket talar för att fristående verksamheter 
tillsammans med Växjö Kommuns tre gymnasieskolor klarar kommande 
elevökning. Jag ser positivt på att fler aktörer inkommer med 
ansökningar om att starta skolor i Växjö. 
 
Med fler fristående aktörer kan vi erbjuda en större variation i utbudet 
än vad vi kan göra i Växjö Kommuns regi, genom att olika aktörer 
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profilerar sig på olika typer av utbildningar. Med fler 
utbildningsanordnare minskar också sårbarheten. Förvaltningen följer 
noga utvecklingen och kommer tillsammans med mig att agera om det 
finns risk för att antalet utbildningsplatser blir för få. 
  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Socialdemokraterna 
Ordförandeskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Martina Forsberg (S) 
 
Yrkanden 
Hugo Hermansson (S), med instämmande från Dennis Borglin (S), Björn 
Kleinhenz (V), Martina Forsberg (S) och Marianne Nordin (S), yrkar bifall 
till skrivelsen. 
 
Torgny Klasson (L), med instämmande från Viktor Klar (M), Tina 
Sturesson (C), Åsa Björkman (KD), yrkar avslag till skrivelsen.      
 
Beslutsordning 
Ordförande Ida Eriksson ställer Torgny Klassons (L) yrkande mot Hugo 
Hermanssons (S) yrkande och konstaterar att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Torgny Klassons (L) förslag.   
 
Votering begärs. 
Utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsordning:  
Ja för att besluta enligt Torgny Klassons (L) yrkande. 
Nej för att besluta enlig Hugo Hermanssons (S) yrkande.  
    
Omröstningsresultat  
Utbildningsnämnden beslutar att anta Torgny Klasson (L) yrkande med 
nio röster, medan Hugo Hermanssons (S) yrkande erhöll sex röster. 
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   
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Hugo Hermansson (S)  X  
Dennis Borglin (S)  X  
Marianne Nordin (S)  X  
Björn Kleinhenz (V)  X  
Jane Lundh (S)  X  
Romeo Pettersson (SD) X   
Ida Eriksson (m) X   
 9 6  
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§ 139 Dnr 2021-01004  
 

Information: Handlingar för kännedom oktober 2021 

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

Beslutsunderlag 

Höstforum 2021 - välkomna 
E-post, VB Höstforum 2021 - välkomna.rtf (1071 kB) 
KF: Förändringar bland förtroendevalda efter kommunfullmäktige 31 
augusti 2021 
Förändringar bland förtroendevalda efter f.docx (43 kB) 
Växjökonferensen 2022 
E-post, Boka din plats redan idag!.rtf (115 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift enligt miljöbalken 
för vår tillsyn på Elin Wägnerskolan 
TidkortMiljoochhalsoskyddsinspektorTIDK_972.pdf (236 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift enligt miljöbalken 
för vår tillsyn på Östregårdskolan. 
TidkortMiljoochhalsoskyddsinspektorTIDK_973.pdf (236 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Rektors amälan av nya idrottslokaler på 
Ulriksbergsskolan 
AnmalanoffentligalokalerMiljoochhalsoskydds.pdf (235 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
20210624 Avtal för överlåtelse av ansvar fö.pdf (381 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
20210624 Avtal om skolskjutstrafik (Växjö).pdf (413 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
Beslut-202100123-KS-§ 337.pdf (89 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
E-post, Expediering Trafikupphandling 2025 .pdf (113 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
Expediering trafikupphandling 2025.pdf (5732 kB) 
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Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
Tjänsteskrivelse regiongemensam upphandling.pdf (139 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
Trafikupphandling 2025 - Följebrev till avt.pdf (352 kB) 
Kommunstyrelsen: Regiongemensam upphandling av skolskjuts, 
färdtjänst, riksfärdtjänst 
Trafikupphandling 2025 Sammanträdesdagar ok.pdf (415 kB) 
Kommunstyrelsen: Schablonersättning för etableringsinsatser och 
introduktion för nyanlända personer 
Beslut-202100283-KS-§ 327.pdf (78 kB) 
Kommunstyrelsen: Schablonersättning för etableringsinsatser och 
introduktion för nyanlända personer 
Tjänsteskrivelse Schablonersättning för eta.pdf (118 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut i anmälan av förändring av 
verksamhet, Kungsmadskolan, restaurang- och livsmedelsprogrammet 
AnmalanoffentliglokalEnhetschefANM_967207.pdf (231 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut i anmälan av förändring av 
verksamhet, Kungsmadskolan 
AnmalanoffentliglokalEnhetschefANM_967133.pdf (231 kB) 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om avgift Åby skola, 
HÄLSO.2021.3492 
TidkortMiljoochhalsoskyddsinspektorTIDK_963.pdf (235 kB) 
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§ 140 Dnr 2021-01087  
 

Information: Rapportering av delegationsbeslut 
oktober 2021 

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

Information: Utbildningsnämndens ledamöter  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.       
 
Bakgrund 
Björn Kleinhenz (V) nämnder tvålärarsystem och hur nämnden ska 
kunna skapa en pricksäkrare socioekonomisk fördelning.        
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2021-10-20 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   42 (43) 

 

§ 142 Dnr 17288  
 

Övriga frågor 

 
Bakgrund 
Inga övriga frågor behandlades.      
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§ 143 Dnr 2021-01000  
 

Information: Elevärenden oktober 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. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
 
 

 


