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Tid och plats Microsoft Teams, kl. 14:00-16:29 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Ida Eriksson (M), Ordförande 
Torgny Klasson (L), 1:e vice ordförande 
Martina Forsberg (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Stålne (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Viktor Klar (M) 
Tina Sturesson (C) 
Åsa Björkman (KD) 
Gisele Iskandar (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Dennis Borglin (S) 
Tajma Sisic (S) 
 

Tjänstgörande ersättare Pernilla Bodin (MP) 
Pernilla Ramström (V) 
Romeo Pettersson (SD) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Annika Schilling (L) 
Benjamin Stynsberg (M) 
Thomas Nordahl (M) 
Marianne Nordin (S) 
Kaj-Mikael Petersson (KD), §§ 103-107 
Harry White (S), §§ 105-119 

 
Tjänstepersoner 

 
Anders Elingfors, förvaltningschef, §§ 103-114 
Carl O Mattsson, verksamhetscontroller 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef 
Charlotte Gustafsson, HR-konsult, §§ 103-107 
Jacob Kulling, controller, §§ 103-107 

 
Övriga 

 
Allmänheten, §§ 103-118 
Anne-Lie Nilsson, Lärarförbundet, §§ 103-118 
Björn Andersson, Lärarnas Riksförbund, §§ 103-
118 
Ellinor Silverudden, Lärarnas Riksförbund, §§ 
103-118 
 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Carl O Mattsson 
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Ordförande Ida Eriksson  

Justerare Martina Forsberg 

Justerade paragrafer §§ 103-119 

Ajournering 14:01-14:02, 15:05-15:20 

Anmärkning  
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Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 

§ 103 Beslut: Val av justerare  
§ 104 Beslut: Fastställande av dagordning  
§ 105 Allmänhetens frågestund  
§ 106 Delårsrapport augusti 2021  
§ 107 Information: Ekonomiläget  
§ 108 Information: Tillsyn fristående enheter  
§ 109 Information: Förvaltningsaktuellt  
§ 110 Underlag för politiskt beslut gällande Barnets bästa gäller! – i 
Kronoberg, Kronobergsmodellen  
§ 111 Information samt beslut gällande regiongemensam 
trafikupphandling, avseende delområdet skolskjut  
§ 112 Lokalärende: Gymnasiesärskolan, beslut om att starta 
lokalprojekt  
§ 113 Delegationsordning: Revidering september 2021  
§ 114 Uppdelning av Elin Wägnerskolan till två skolenheter  
§ 115 Information: Från utbildningsnämndens ledamöter  
§ 116 Information: Handlingar för kännedom, september 2021  
§ 117 Information: Rapportering av delegationsbeslut, september 
2021  
§ 118 Övriga frågor  
§ 119 Information: Elevärenden, september 2021  
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§ 103 Dnr 17286  
 

Beslut: 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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§ 104 Dnr 17287  
 

Beslut: Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs. 
 
Bakgrund 
Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas om. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse 
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§ 105 Dnr 222  
 

Allmänhetens frågestund 

Bakgrund 
Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.       
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§ 106 Dnr 2021-00967  
 

Delårsrapport augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden antar delårsrapport med ekonomiskt utfall till och med 
augusti 2021.      
 
Bakgrund 
Anders Elingfors, förvaltningschef, och Jacob Kulling, controller, 
redogör för innehållet i utbildningsnämndens delårsrapport.  
 
Varje nämnd ska lämna en delårsrapport till 
kommunledningsförvaltningen.  
 
Delårsrapporten avser 1 januari till och med den 31 augusti samt en 
prognos för helåret. Rapporterna ska ha behandlats av nämnderna innan 
kommunens delårsrapport behandlas av kommunstyrelsen.  
 
Rapporteringen ska ske med resultat och analyser av 
kommunfullmäktiges och nämndens mål, uppdrag och nyckeltal.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 2021      
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§ 107 Dnr 26191  
 

Information: Ekonomiläget 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Jacob Kulling, controller, redogör för ekonomiläget september 2021.  
 
Verksamhet Tkr 2021-
09-30 TKR         

  Utfall Budget Avvikelse 

Avvikelse 
% 

Varav 
områdesnivå 

Politisk verksamhet 1 453 1 658 205 12%   

Förvaltningskontoret 34 753 34 174 -579 -2%   

Kulturskolan 13 593 14 157 564 4% 579 

Fritidsgårdar 6 753 6 486 -268 -4% -301 

Förskoleverksamhet 
404 
163 430 858 26 695 6% 16 712 

Fritidshem 76 245 82 543 6 299 8% 788 

Förskoleklass 39 522 40 975 1 453 4% -250 

Grundskola 1-9 

657 
968 685 828 27 859 4% 7 819 

Grundsärskola 45 506 43 837 -1 669 -4% -1 521 

Gymnasieskola 

246 
696 240 273 -6 423 0 -2 391 

Gymnasiesärskola 15 265 14 292 -973 0 -151 

Nyanlända 1 621 1 654 33 2% 516 

Ankomstregistrerade 
fakturor 0 0 0   0 

Totalt 
1 543 

539 

1 596 
733 53 195 3,33% 21 798 
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Augusti     

Per område         

Område 

Utfall period 
2021 

Budget period 
2021 Avvikelse 

Förbrukat 
% 

360 Utbildningsnämnd 1 809 1 658 -151 109,1% 

361 Utbf 
förvaltningskontor 346 237 361 108 14 871 95,9% 

362 Utbf resursfördelning 108 276 124 982 16 706 86,6% 

363 Utbf gymnasiet 196 522 193 954 -2 568 101,3% 

364 Utbf 
centrumområdet 34 378 36 118 1 740 95,2% 

365 Utbf norra området 213 386 222 119 8 733 96,1% 

366 Utbf södra området 208 290 212 288 3 998 98,1% 

367 Utbf västra området 233 021 233 143 123 99,9% 

368 Utbf östra området 201 621 211 364 9 744 95,4% 

Total 1 543 539 1 596 733 53 195 97% 

Områden  1 087 217 1 108 986 21 769 98,0% 

     

     
Område exklusive 
särskola 

Utfall period 
2021 

Budget period 
2021 Avvikelse 

Förbrukat 
% 

366 Utbf södra området 174 196 179 515 5 319 97,0% 

 
      
 
Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 108 Dnr 25823  
 

Information: Tillsyn fristående enheter 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Malin Olsson-Engelin, enhetschef, redogör för tillsyn av fristående 
verksamheter. Under våren genomfördes sex stycken tillsynsbesök av 
fristående förskolor.  
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§ 109 Dnr 5899  
 

Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt 

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

• Frånvaro avseende personal, beslut som fattats avseende 
distansundervisning inom verksamheten, samt arbetet utifrån 
covid-19 pandemin och dess nuvarande påverkan på 
verksamheten 

• Upplevda problem relaterat till verksamhetssystem i samband 
med läsårsstart    
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§ 110 Dnr 2021-00639  
 

Underlag för politiska beslut gällande Barnens 
bästa gäller! - i Kronoberg. Kronobarnsmodellen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ingå överenskommelsen om 
implementering av Barnens bästa gäller i Kronobergs län enligt nedan 
innehåll.     
 
Bakgrund 
Med denna överenskommelse ska det politiska beslutet från 2017 om att 
driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnande insatser för 
barnens bästa; ”Barnens Bästa Gäller i Kronobergs län” förtydligas, 
ansvarsfördelas och resurssättas i syfte att kunna implementeras 
effektivt.  
 
Överenskommelsen utgår ifrån att respektive nämnd har beslutat att 
anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som 
rör barn i Kronobergs län.  
 
Överenskommelsens innehåll  
- Överenskommelsen ska tillse att samverkan sker mellan Växjö 
kommun, såsom socialrådgivare, barn- och elevhälsa samt rektorer och 
Hälso- och sjukvårdens alla delar  inom Region Kronoberg, såsom 
BHV/BVC, MHV/MVC, habilitering, primärvården och BUP, tandvård, 
familjehälsan, barnklinik och ambulans.  
- Respektive huvudman föreslås fatta ett politiskt beslut om att anta 
praxismodellen och Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt 
i frågor som rör barn i Kronobergs län. 
- Under hösten 2021 ska ett ordnat införande av praxismodellen och 
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att 
strukturerat implementera modellen. Det påbörjas med 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 införande 
plan. 
- 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. 
- Arbetet ska vara känt hos berörda medarbetare och chefer och 
användas i den ordinarie verksamheten av professionen.   
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- Praxismodellen för Barnets Bästa Gäller i Kronobergs län ska 
implementeras i samtliga tre delar.  
- I denna implementering ska Hälso- och sjukvården ska vara en aktiv 
part och delta i Växjö kommuns implementering av praxismodellen i 
bland annat förskolor, skolor och inom socialtjänsten.   
- Samtliga MVC, BVC och Familjecentraler ska arbeta utifrån det 
utökade barnhälsovårdsprogrammet tillsammans med Växjö kommun. 
För den äldre målgruppen ska arbetet inom mobila team prioriteras. 
- Implementeringen ska vara igång och resurser ska finnas på plats 
hösten 2021 för att vara fullt utbyggt 2024.  
- Ansvar för att förverkliga implementeringen, enligt denna 
överenskommelse, vilar på respektive nämnd.   
- Uppföljning sker två gånger per år. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Region Kronoberg, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Växjö kommun, Utbildningsnämnden 
Växjö kommun, Nämnden för arbete och välfärd    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tjänsteskrivelse      
 
Yrkanden 
Romeo Pettersson (SD), med instämmande av Torgny Klasson (L), yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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§ 111 Dnr 2021-00921  
 

Information samt beslut gällande regiongemensam 
trafikupphandling, avseende delområde 
skolskjutstrafik 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar: 

• Att uppdra åt förvaltningschef att utse ledamot och ersättare till 
beredande tjänstemannagrupp för regiongemensam 
trafikupphandling, avseende delområde skolskjutstrafik. 

• Att inkludera fritidsskjuts som valbart trafikslag.           
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutar den 14 september 2021 om Växjö kommun 
ska delta i Region Kronobergs gemensamma upphandling av 
serviceresor samt skolskjutstrafik.  
Kommunstyrelsen beslutar att omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt 

nämnden för arbete och välfärd representeras av Oliver Rosengren (M) och 

Tomas Thornell (S) i politisk styrgrupp, samt uppdrar åt nämnden att senast 

den 29/9 utse ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp. 
Utbildningsnämnden ska även besluta om valbara trafikslag ska 
inkluderas i avtalet eller om nämnden väljer att inte inkludera några av 
de valbara trafikslagen. 
 
Växjö kommun har tidigare deltagit, enligt beslut i KSOP (Dnr KS 2015-
00157), i gemensam upphandling med trafikslagen skolskjuts, särskola, 
vissa mattransporter inom skola, omsorgsresor samt färdtjänst. 
Nuvarande avtal löper fram till 30 juni 2025. 
 
Växjö kommun har, tillsammans med övriga kommuner i länet, inbjudits 
att delta i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt 
samordning av resor avseende delområde skolskjutstrafik samt 
delområde serviceresor.  
 
Delområde Skolskjutstrafik: I delområde Skolskjutstrafik ingår 
upphandling och samordning av skolskjutstrafik samt valbara trafikslag:  

- Fritidsskjuts: Persontransporter till/från fritids. Transporterna 
ligger utanför ordinarie skoltid och kan utföras både skoldagar 
och lovdagar. 

- Arbetsresor daglig verksamhet: Persontransporter till/från daglig 
verksamhet. Transporterna utförs under hela kalenderåret. 
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- Mattransporter: Mattransporter till skolor, förskolor och 
äldreboende. Transporterna kan utföras när fordonen inte utför 
persontransporter. 

Kommunstyrelsen beslutar om att inkludera valbart trafikslag gällande 
mattransporter i ”avtal om upphandling och samordning av resor 
avseende skolskjutstrafik”, som komplement till befintliga avtal om 
mattransporter. Omsorgsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd 
beslutar om arbetsresor daglig verksamhet som valbart trafikslag. 
Utbildningsnämnden behöver därav inte ta ställning till mattransporter 
eller arbetsresor daglig verksamhet som valbara trafikslag i delområde 
skolskjutstrafik.  
 
Villkor för genomförandet avseende delområde skolskjuts framgår av 
bilaga 1: ”Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik”.  
 
Underskrivna avtal och ifyllda bilagor ska vara Region Kronoberg 
tillhanda senast 2021-09-30. Utbildningsnämndens beslut behöver 
därför vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-09-29. 
 

Bedömning  
Bedömningen är att det är ett bra alternativ för Växjö kommun att delta 
i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av 
resor avseende skolskjutstrafik och serviceresor. 
Deltagande i gemensam upphandling och samordning gällande 
skolskjutstrafik och serviceresor bedöms resurseffektivt då både 
upphandling och trafiken kan samordnas.  
 
Växjö kommun har tidigare deltagit, enligt beslut i KSOP (Dnr KS 2015-
00157), i gemensam upphandling med trafikslagen skolskjuts, särskola, 
vissa mattransporter inom skola, omsorgsresor samt färdtjänst. 
Bedömningen är att det under pågående avtalsperiod har fungerat väl 
och att de synpunkter som tillvaratagits av respektive förvaltning under 
avtalsperioden kan tas med i utformandet av kommande 
upphandlingsunderlag genom representation i beredande 
tjänstemannagrupper samt politiska styrgrupper.  
 
De som utses att representera Växjö kommun har ett viktigt uppdrag att 
lyfta fram kommunens behov och viktiga förutsättningar för att den 
upphandling som ska genomföras kan möta de behov som invånare samt 
medarbetare i Växjö kommun har.  
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Fritidskjuts är en del av nämndens ansvar, och bör därför ingå som 
valbart trafikslag. Fritidsskjuts innebär att elever får skjuts mellan skolan 
och fritidshemmet, alternativt skjuts hem från fritidshemmet, och 
tillämpas när särskilda skäl finns. 

 

Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Kostnader för upphandling och 

samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik – se bilaga 1. 
 

Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Utbildningsnämnden 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

Ja 

Påverkan på barn (ja/nej) Ja 
 

Samtliga ovanstående konsekvenser för ett hållbart samhälle påverkas 
av upphandling, samordning och genomförande av skolskjutstrafik och 
serviceresor. Arbetet med att lyfta fram konsekvenser och åtgärder bör 
särskilt beaktas av de politiska representanter samt tjänstepersoner som 
har utsetts att representera Växjö kommun i politisk styrgrupp och 
beredande tjänstemannagrupp. Konsekvenser för barn bör beaktas 
särskilt i arbetet med upphandling av skolskjutstrafik, och bör 
genomföras tillsammans med övriga deltagande kommuner och Region 
Kronoberg. Växjö kommuns representanter ansvarar för att bevaka att 
barnkonsekvensanalys eller motsvarande genomförs.    
 

Implementering och uppföljning 
Arbetet under upphandlingsfasen samt implementering av avtal 
samordnas av Region Kronoberg. Växjö kommun representeras av 
utsedda ledamöter och ersättare i beredande tjänstemannagrupper 
samt politisk styrgrupp 
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Växjö kommun har fram till den 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp 
avtalet och därmed välja att inte delta i den gemensamma 
upphandlingen för respektive delområde. En sådan uppsägning ska ske 
skriftligen och vara Region Kronoberg tillhanda senast de 31 maj 2022. 
Återrapportering från arbetet i politisk styrgrupp samt beredande 
tjänstemannagrupp ska göras på KSOP i maj 2022.    
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingschef 
Kommunchef 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1: Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik  

- Bilaga 2: Trafikupphandling 2025 – följebrev till avtal 
- Bilaga 3: Trafikupphandling 2025 – Sammanträdesdagar 

samverkansgrupper oktober 2021 – juni 2022        
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§ 112 Dnr 2021-00920  
 

Lokalärende: Gymnasiesärskolan, beslut om att 
starta lokalprojekt 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

• starta lokalprojekt för Gymnasiesärskolan, Kungsmadskolan. 
• uppdra åt förvaltningen, tillsammans med Vöfab och 

lokalförsörjningsgruppen, inom kort ta fram ett förslag för att 
skapa en tillfällig lösning åt hela verksamheten och därefter 
återkomma till nämnden inför beslut om byggnation. 

 
Bakgrund 
Idag finns Växjös gymnasiesärskola på två platser i Växjö stad, dels 
integrerat på Kungsmadskolan, dels på Bävervägen där man har 
inriktningen mot fordonsvård och godshantering. 
 
Totalt på skolan går 91 elever fördelade över fyra fyraåriga nationella 
program och ett individuellt fyraårigt program. Flera elever behöver 
enskilda undervisningsrum. 
 
Gymnasiesärskolan har specifika lokalbehov utifrån de uppdrag 
verksamheten har. Målet med verksamheten är att de elever som finns 
där ska vara rustade för att få en anställning på öppen arbetsmarknad 
eller inom daglig verksamhet då de slutar. Utbildningen under dessa 
skolår bygger i huvudsak på att öka elevernas självständighet och rena 
yrkeskunskaper utifrån den inriktning de valt. Utbildningen utgår från 
gymnasiesärskolans läroplan. Eleverna som finns i verksamheten 
behöver ett mindre sammanhang, lokaler för praktisk yrkesträning och 
möjlighet både till avskildhet och gemenskap.  
 
Verksamheten är personalkrävande då flera elever har enskilt upplägg 
eller dubbelbemanning. Idag har verksamheten 50 medarbetare.  
Verksamheten ställer höga krav på lokalernas utformning och dess 
funktion. Undersökningar som gjorts visar att de befintliga lokalerna 
inte uppfyller dagens krav och behov gällande såväl den pedagogiska 
verksamheten som byggnadstekniskt. 
 
Bedömning  
Förvaltningen har gjort bedömningen att Gymnasiesärskolans 
verksamhet så snart som möjligt bör flyttas till andra lokaler. 
Placeringen ska vara vid Kungsmadskolan. 
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Eftersom behovet av nya lokaler är stort och brådskande, bör en tillfällig 
lokallösning med relativt snar inflyttning utgöra en första etapp i 
lokalprojektet. Parallellt med att dessa lokaler etableras ska arbete med 
att ta fram en permanent lokallösning för verksamheten pågå. 
I projektet ska en genomgång av eventuella tillgängliga ytor på hela 
Kungsmadskolan göras, för att säkerställa ett optimalt lokalutnyttjande. 
Detta kommer genomföras både i arbetet med den tillfälliga och 
permanenta lösningen. 
 
Förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att starta upp ett 
lokalprojekt i syfte att ta fram förutsättningar och förslag för att flytta 
Gymnasiesärskolans verksamhet till andra lokaler på Kungsmadskolans 
tomt.  
 
Projektet ska innehålla tre delar: Tillfällig lokallösning, rivning av de 
befintliga lokalerna samt förslag på permanent lösning. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
 
För kännedom 
Lokalförsörjningsgruppen 
Vöfab 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
Tajma Sisic (S), med instämmande av Pernilla Ramström (V), yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut.       
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§ 113 Dnr 2021-00968  
 

Delegationsordning: Revidering september 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om ändring i delegationsordningen och 
beslutsrätten gällande de områden som regleras i SFS 2020:115 om 
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning enligt följande: 
 
Till förvaltningschef delegeras beslutanderätt i följande ärenden: 

• Övergång från närundervisning till distansundervisning för 
skolenhet. 

• Övergång från närundervisning till distansundervisning för 
skolenhet eller avgränsad elevgrupp inom åk F-6 samt 
fritidshemsverksamhet. 

• Stängning gällande annan verksamhet än skolenhet, 
förvaltningsövergripande och frivilliga verksamheter inom 
utbildningsnämndens område, utifrån nationella eller regionala 
rekommendationer eller utbrott av smitta i verksamheten. 

 
Till områdeschef delegeras beslutanderätt i följande ärenden: 

• Övergång från närundervisning till distansundervisning för 
avgränsad elevgrupp inom en skolenhet inom årskurserna 7–9. 

 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) 7 kap 5 § får en kommunal nämnd 
delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till 
en anställd i kommunen. Nämnden får uppdra åt en förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, och överlåta åt 
denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta 
beslut (7 kap 6 §). 
 
I Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta anges att 
huvudmannen har rätt att besluta om stängning av skolenhet eller 
distansundervisning på hela eller delar av en skolenhet. Delar av 
besluten är möjliga för nämnden att delegera till beslutsfattare i 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utifrån de erfarenheter som gjorts under pandemin har regeringen 
beslutat att närundervisning ska prioriteras. Lydelsen i 2020:115, 11 b § 
ändrades därför och trädde i kraft den 10 augusti 2021.  
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I en öppen skola får huvudmannen besluta om distansundervisning ”om 
det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ges undervisning där 
eleverna är åtskilda i rum men inte tid”. Ett sådan beslut får endast tas 
på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller 
regional smittspridning eller för att motverka spridning av covid-19.   En 
eventuell övergång till distansundervisning kan beslutas av delegat efter 
samråd eller rekommendation från Region Kronobergs 
smittskyddsläkare. 
 
Beslut om eventuell stängning av enhet bör fortsatt beslutas av nämnd 
efter som det är mer ingripande både för barn/elever och personal. Vid 
stängning av förskola på grund av smitta eller personalbrist behöver 
samordning ske för att säkerställa verksamhet för barn och elever vars 
föräldrar har samhällsviktiga tjänster och bör därför beslutas av nämnd. 
Nämnden bör också fatta beslut om stängning utifrån nationella eller 
regionala beslut. 
 
I grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs samordning med andra 
nämnder inom kommunen för att kunna övergå till distansundervisning, 
ett sådant beslut bör därför beslutas av huvudmannen/nämnden. 
 
I grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6 har huvudmannen ett 
utökat tillsynsansvar och ett beslut om distansundervisning är mer 
ingripande än i senare årskurser eller i gymnasieskolan. Beslut om 
övergång till distansundervisning bör vara ett förvaltningschefsbeslut, 
dels för att garantera likvärdighet i kommunens skolor dels för att det 
kan finnas behov av samordningsinsatser i samband med övergången till 
distansundervisning. Likaså bör förvaltningschef vara beslutande om en 
hel skolenhet behöver övergå till distansundervisning. Stängning av 
frivillig verksamhet inom Ungas fria tid eller förvaltningsövergripande 
verksamhet såsom studiehandledning eller undervisning i modersmål på 
distans bör beslutas av förvaltningschef. 
 
Områdeschefer och verksamhetschef för gymnasieskolan bör ha 
beslutanderätt vid övergång till distansundervisning för avgränsade 
elevgrupper för att hindra smittspridning. 
 
Inför alla beslut som övergång till distans ska delegaten rådgöra med 
Coronagruppen och Region Kronobergs smittskyddsenhet. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
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Förvaltningschef 
 
För kännedom 
Avdelningschef förvaltningskontoret 
Enhetschefer för Resurscentrum och Ledningsstöd Uppföljning och 
Analys 
Områdeschefer 
Verksamhetschef för gymnasieskolan 
Coronagruppen         
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning      
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§ 114 Dnr 2021-00896  
 

Uppdelning av Elin Wägnerskolan till två 
skolenheter 

Utbildningsnämndens beslut 
En ny skolenhet skapas som ska vara samlokaliserad med Elin 
Wägnerskolan. Den nya skolenheten kommer att namnges Elin 
Wägnerskolan 2, medan nuvarande Elin Wägnerskolan namnges Elin 
Wägnerskolan 1. 
 
Beslutet gäller från och med 20 september 2021.       
 
Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen har konstaterat att det finns skäl att dela Elin 
Wägnerskolan till två skolenheter. Förutsättningarna för att skapa och 
bemanna den nya skolenheten är goda, och kommer genomföras genom 
att personalen på Elin Wägnerskolan delas på så vis att vissa fortsätter 
sin tjänst på Elin Wägnerskolan 1, medan andra flyttar sin tjänst till den 
nya skolenheten, Elin Wägnerskolan 2. De två skolorna kommer att ha 
var sin rektor och kommer dela lokaler. För eleverna består 
förändringen huvudsakligen i att vissa klasser kommer att ha en annan 
rektor och att skolan de tillhör har ett nytt namn, Elin Wägnerskolan 2; 
de kommer att behålla sin klassindelning, lärare, schema, med mera. 
Eleverna som inte byter skolenhet kommer vara placerade på Elin 
Wägnerskolan 1. Förändringen är av administrativ karaktär.  
 
Konsekvensanalys 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Den nya skolenheten kommer att 
ta med sig medel från Elin 
Wägnerskolan som proportionellt 
motsvarar förändringen. 

Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja. 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Utbildningsnämnden. 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

Nej.  

Påverkan på barn (ja/nej) Ja, se bedömning ovan.  
 
De konsekvenser som finns för personal och elever har utretts och 
bedöms vara begränsade. De fackliga organisationerna har samverkats 
med och en barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 
Implementering och uppföljning 
Beslutet verkställs från och med den 20 september 2021.  
 
Förvaltningschef ansvarar för att förändringen genomförs och 
kommuniceras till samtliga berörda parter.  
 
Beslutsunderlag 
Barnkonsekvensanalys 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Verksamhetschef grundskola 
Rektor och biträdande rektor på Elin Wägnerskolan 
Enhetschef barn- och elevadministration 
 
För kännedom 
Berörd personal 
Berörda elever       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Barnkonsekvensanalys      
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§ 115 Dnr 26190  
 

Information: Utbildningsnämndens ledamöter  

Bakgrund 
Ordförande Ida Eriksson (M) frågar om ledamöter har något att 
informera nämnden kring men finner inte så.      
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§ 116 Dnr 2021-00672  
 

Information: Handlingar för kännedom september 
2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.      
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade handlingar av relevans för 
nämndens ledamöter.      
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Åryd skola 
HÄLSO.2021.2419 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret: Beslut om timavgift Kalvsik, Tävelsås 
och Vederslöv HÄLSO.2021.2347 
Länstyrelsen Kronoberg: Yttrande över slutrapport, Länsstyrelsens 
godkännande av slutrapport för §37a-insatsen Våra älskade barn i Växjö 
kommun 
Stadsbyggnadskontoret: Skrivelse, Hagavik etapp 2, Informationsbrev 
PLAN.2015.657 
Skolverket: "Skolmiljarden" Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Kultur- och fritidsnämnden: Beslut om hyror och avgifter 2022 
Miljö- och hälskoskyddskontoret: Information miljösanktionsavgift 
Furuby förskola 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Växjö reursenhet 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Miljösanktionsavgift Sandsbro skola 
Alvesta kommun: Prislista för bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor och interkommunal ersättning 2021 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut om timavgift Ulriksbergskolan 
Vidingehem AB: Protokollsutdrag 2021-06-09 § 73 Parkeringsplatser vid 
Åbyskola, Åbyfors 2:149 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Beslut från KSAU 2021-06-15 § 281 
Lokalprojekt - Hovshagaskolan, kök 
Tal om medborgarförslag 
Miljö- och hälsoskyddskontoret: Beslut gällande nya lokaler Ingelstad 
skola (dnr.2021.1784)      
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§ 117 Dnr 2021-00969  
 

Information: Rapportering av delegationsbeslut, 
september 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.       
 
Bakgrund 
Redovisning av beslut fattade efter delegation från nämnden.      
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut      
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§ 118 Dnr 17288  
 

Övriga frågor 

Bakgrund 
Frågor kring uppmaning om att hålla barn hemma från förskola 
behandlas. Ordförande svarar att detta gällt för två förskolor som har 
behövt gå ut med en sådan uppmaning till vårdnadshavare som har haft 
möjlighet att tillfälligt ha sina barn hemma, på grund av hög sjukfrånvaro 
för personal vid förskolorna.   
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§ 119 Dnr 2021-00698  
 

 Information: Elevärenden september 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Förvaltningschef uppdras fortsatt redovisa antalet elever med 
omfattande frånvaro, separat från antalet anmälningar om utredning av 
frånvaro i grundskola. 
 
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      
 
Yrkande 
Ida Eriksson (M), med instämmande från Åsa Björkman (KD): 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Förvaltningschef uppdras fortsatt redovisa antalet elever med 
omfattande frånvaro, separat från antalet anmälningar om utredning av 
frånvaro i grundskola. 
 

    
 

 

 

 


