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Tid och plats Smålandssalen, kl. 14.00-17.50  

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) 
Magnus Folcker (MP) 
Hugo Hermansson (S) 
Dennis Borglin (S) 
Tajma Sisic (S) §§120-130 
Björn Kleinhenz (V) 

 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
 

 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 

Jane Lundh (S)  
Romeo Pettersson (SD) 
Marianne Nordin (S) §§ 131-143 
 
 
 
Annika Schilling (L) 
Harry White (S) 
Benjamin Stynsberg (M) 
Olle Sundin (M) 
Emma Falkbacken (M) §§ 120-126, § 129 
Mimmi Rito (C) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Pernilla Bodin (MP) 
Marianne Nordin (S) §§120-130 
Pernilla Ramström (V) 
 

 
Tjänstepersoner 

 
Anders Elingfors, förvaltningschef 
Malin Olsson Engelin, enhetschef 
Karolina Edlund, förvaltningssekreterare  
Ingela Aksell, rektor §§ 120-124 
Nicklas Hård, controller §§ 124-125 
Jacob Kulling, controller §§ 124-125 
Henrik Ahlin, avdelningschef §§ 120-126, §§ 129-
143 
Annika Beckström, avdelningschef 
resurscentrum §§ 120-126 
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Therese Eklund, enhetschef §§ 127-131 
 
 

Övriga Anne-Lie Nilsson, lärarnas riksförbund §§ 120-
142 
Björn Andersson, lärarnas riksförbund §§ 120-
126 
 

 

Justering 

 

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

Ordförande Ida Eriksson (M) 

Justerare Martina Forsberg (S)  

Justerade paragrafer § 137 

Ajournering 14.09, 16.10-16.25 

Anmärkning  
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Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 

§ 120 Dnr 17286 
Beslutsärende: Val av justerare ................................................................................ 4 

§ 121 Dnr 17287 

Beslutsärende: Fastställande av dagordning ....................................................... 5 

§ 137 Dnr 2021-01012 

Beslutsärende: Extra satsningar coronamiljarden .............................................. 6 
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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.     
 
Beslutsunderlag 
Kallelse      
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§ 137 Dnr 2021-01012  
 

Beslutsärende: Extra satsningar coronamiljarden 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar för hösten 2021: 
 
-Att fördela statsbidraget på 1,6 mkr, så att varje område (norra, östra, 
södra, västra, och gymnasieområdet) vardera får ett tillskott om 0,32 
mkr. Vilket innebär att av de 2,3 miljoner som Växjö kommun har fått 
har 0,3 tillfallit fristående huvudmän samt 0,4 mkr till nämnden för 
arbete och välfärd.  
 
-Att områdescheferna inför årsbokslutet återrapporterar hur 
Coronamedlen nyttjats gällande extra satsning med medel från 
coronamiljarden.  
 
-Att medlen nyttjas för merkostnader till följd av Covid 19 och att öka 
förutsättningarna för barn- och elever att få den utbildning de har rätt 
till trots restriktionerna som gällt på grund av pandemin.  
 
-Att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela och betala ut bidrag 
till kommuner och regioner i syfte att ekonomiskt stödja 
verksamheterna för merkostnader till följd av covid-19. Bidraget syftar 
till att öka förutsättningarna för alla barn och elever att få den 
utbildning de har rätt till trots pandemin.  
 
Utbildningsnämnden har tidigare genom statsbidrag tagit del av 9,4 
miljoner kronor. Kommunens bidrag till fristående huvudmän ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Av 
statsbidraget på 9,4 miljoner har då 1,8 miljoner fördelats till 
vuxenutbildningen, som är placerad hos nämnden för arbete och välfärd, 
och 1,1 miljoner till fristående huvudmän. När fördelningen var gjord 
hade utbildningsnämnden 6,4 miljoner kvar att göra satsningar för. 
Kvarvarande medel efter vårens kostnader föreslogs läggas på stärkt 
grundbemanning hösten 2021. Beslutet innebar att fem centralt 
placerade personal per skolområde ska stärka upp ordinarie bemanning 
vid personalfrånvaro.  
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Därefter har Växjö kommun erhållit ytterligare ett tillskott om 2,3 
miljoner kronor varav utbildningsnämnden tilldelas 1,6 miljoner kronor, 
medan resterande medel tillfaller nämnden för arbete och välfärd samt 
de fristående huvudmän som har aktuella verksamheter inom 
kommunen, om 0,3 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor. De 
1,6 miljoner kronorna som tillfaller utbildningsnämndens verksamheter 
föreslås fördelas jämnt över nämndens fem områden (norra, östra, 
södra, västra, och gymnasieområdet). 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Områdeschefer 
Controller ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag      

 

 


