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Tid och plats 25 november 2020, klockan 8.15 –13.45. Mötet ajournerades 12.50 – 12.55  

Sammanträdesrum Exen, Olofsgatan 9, Ljungby samt via Teams digitalt  

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) (deltog via Teams) 

Magnus Carlsson (S) (deltog via Teams) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Emil Torstensson (KD) (deltog via Teams) 

Lars Solling (L)  

Liselotte Åhlander (S) (deltog via Teams) 

Eva Stridsberg (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via Teams) 

Jan Lorentzson (SD) ersättare för Melena Jönsson (SD) (deltog via Teams) 

Helena Vuorio (SD) (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 157-172 (deltog via Teams) 

Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 160 (deltog via Teams) 

Anna Halldén, rektor, § 172 (deltog via Teams) 

Nina Blixt, pedagog, § 172 (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, §§ 158, 172 (deltog via Teams) 

Hans Holmqvist, skolområdeschef, § 161 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 172 (deltog via Teams)  

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, § 172 (deltog via Teams) 

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 159 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, ekonom §§ 159 (deltog via Teams) 

Elina Salomonsson, projektledare, § 165 

Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 163-164 (deltog via Teams) 

Marie Svensson, lokalplanerare, § 162-164 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 157-172 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 157-172 (deltog via Teams) 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§ 157-172 (deltog via Teams) 

Justerare Eva Stridsberg (S) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception tisdagen den 1 december 2020 kl.13.00.  

Paragrafer 157-174   

Sekreterare Katarina Mahot 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

Justerare Eva Stridsberg (S) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 25 november 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 1 december 2020 

Överklagningstid 1 – 22 december 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 23 december 2020 

 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 157      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Lärarnas arbetsår 2021/2022 

• Stängning Högstensgatans förskola i Ljungby kommun 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare två ärenden behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 158  2020/0423 600   

Medborgarinitiativ om skolgårdslärare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för medborgarinitiativet och beslutar att 

anse medborgarinitiativet besvarat då det i Ljungby kommuns skolor pågår ett 

liknande koncept, som också håller på att vidareutvecklas av skolornas 

fritidslärare/pedagoger. 

  

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarinitiativ från Pia Wallenborg pekar hon på vikten av 

strukturerade raster med aktiviteter planerade av vuxna här benämnda 

Skolgårdslärare. Begreppet är myntat av fritidspedagog Gustav Sundh som är 

verksam i Huddinge kommun. Strukturen innebär att det finns ett tydligt 

veckoschema över aktiviteterna, ett bestämt syfte med varje aktivitet samt att det 

ska uppmuntra eleverna att ta ett eget ansvar. Aktiviteterna ska göra att elever 

får lära, lyckas och känna sig trygga. Inlämnaren relaterar till aktuell forskning 

som visar att rasten också är en outnyttjad resurs för lärande och fysisk aktivitet.  

Syftet är inte att en ny yrkeskategori ska anställas, det är den befintliga 

personalen på skolornas fritidshem som har utbildning och kompetens att ta 

fram fungerande strukturer för dessa aktiviteter. 

 
 Förvaltningens bedömning och övervägande  
All personal som arbetar på våra fritidshem i Ljungby kommun har den 24 

september vid en nätverksträff, sett en föreläsning med Gustav Sundh. Därefter 

har de haft gruppdiskussioner med ett antal frågor och svarat utifrån de lokala 

förutsättningar som finns på varje skola. De har tittat på skolgården och hur man 

använder den (både under skoltid och fritidstid), vilka aktiviteter som erbjuds, 

pedagogens roll, vad vill personalen att eleverna ska få ut av aktiviteten, är det 

skillnad mellan skoltid och fritidstid, hur kan äldre elever vara förebilder för de 

yngre eleverna. Efter sammanställningen har alla skolor valt ett 

utvecklingsområde som de ska arbeta vidare med.  

De flesta av våra skolor har redan idag planerade rastaktiviteter och på de flesta 

skolor är det personal från fritidshemmet som har ansvaret. Många skolor 

använder en av dagens raster till aktiviteter i basgruppen.  

I den sammanställning som fritidshemmen gjort ser de många positiva effekter 

med rastaktiviteterna men också skillnaden mellan skolans raster och 

utevistelsen på fritidstid. Aktivitetstiden är begränsad under skolans raster 

medan barnen får större möjlighet att avsluta sin lek eller aktivitet under 
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fritidstid. Det kan också finnas områden på skolgården som bara får användas 

under fritidstid.  

 

Syftet med den gemensamma förmiddagen den 24 september har varit att dels få ny 

inspiration av föreläsningen, dela med sig av olika aktiviteter men också att få en 

mer likvärdig skola och fritidshem.  

 

Förvaltningens beredning  
Utvecklingsledaren har haft kontakt med fritidspedagogernas reflexgrupp och 

fått information, sammanställning av svaren på frågorna samt reflektioner före 

och efter föreläsningen med Gustav Sundh. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-13. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 138. 

 

Skickas till 

Medborgaren 

Kommunledningsförvaltningen 
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Bu § 159  2020/0051 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

oktober månad år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ekonomisk prognos efter oktober 

månad år 2020. Preliminär prognos för oktober är ett underskott om 2 855 tkr. 

Prognos motsvarande -2 855 tkr vid årets slut år 2020. 

Nämnd -250 tkr - Resultatbalansering ifrån 2019.  

Gemensam administration 2 950 tkr - Positiv resultatbalansering, vakant tjänst 

och ej tillsatt sjukskrivning. 

Förskola -7 000 tkr - Budgetanpassning, bidragsbelopp, intäktsjustering. 

Förskoleklass: 800 tkr - Undervisning, skolsamverkan. 

Grundskola -3 750 tkr - Elevassistenter och måltidsverksamhet. 

Gymnasieskola 1 680 tkr – Undervisning. 

Gymnasiesärskola -585 tkr – Undervisning. 

Vuxenutbildning 2 350 tkr – Undervisning. 

 

Beslutsunderlag 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10. 

• Ekonomisk uppföljning 202010 - Def BUN. 

• Ekonomisk uppföljning 202010 - Def Gy. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-11-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 136. 
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Bu § 160  2020/0566 612   

Stipendium för Sunnerbogymnasiets elever 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett stipendium för 

Sunnerbogymnasiets elever som under sin studietid har bidragit till utvecklingen 

av kommunen genom arbete inom Ljungby kommuns fokusområden. 

Sammanfattning av ärendet 

För att uppmärksamma Sunnerbogymnasiets elevarbeten med Ljungby 

kommuns fokusområden samt för att sprida kännedom om fokusområdena 

föreslås att Ljungby kommun erbjuder tre stipendier på 1000 kronor vardera per 

år till avgångselever på Sunnerbogymnasiet.  

Eleverna ska under sin studietid på Sunnerbogymnasiet ha bidragit till 

utvecklingen av kommunen genom arbete inom något av Ljungby kommuns tre 

fokusområden:  

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande 

levnadsmiljöer.  

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i 

Ljungby kommun. 

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen. 

För att kunna få stipendiet ska studenten ha genomfört ett gymnasiearbete, 

projekt eller annat arbete som kopplar an till något av fokusområdena på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

För att uppmärksamma och sprida kännedom kommunens fokusområden gör 

kommunledningsförvaltningen bedömningen det ligger helt i linje med Ljungby 

kommuns arbete med fokusområden att inrätta ett stipendium för elever som 

studerar på Sunnerbogymnasiet. Fokusområden ska vi i Ljungby kommun satsa 

på för att uppnå tillväxt. Ljungby kommun har som vision att befolkningen ska 

växa. Genom stipendium kommer gymnasieeleverna att få kunskap att Ljungby 

kommuns fokusområden samt att tillföra kunskap till kommunen ur perspektivet 

unga vuxna. 

Tre stipendier delas ut årligen till avgångselever i åk 3 på Sunnerbogymnasiet. 

Stipendiesumman är 1000 kronor per elev. Stipendium kan delas ut inom ett 
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eller alla tre fokusområdena. Det innebär att tre stipendium kan delas ut inom 

samma fokusområde eller inom olika fokusområden. 

Sunnerbogymnasiets lärare och ledning utser lämpliga stipendiater. Stipendierna 

delas ut i anslutning till skolavslutningen i årskurs 3.  

För att kunna få stipendiet ska studenten ha genomfört ett gymnasiearbete, 

projekt eller annat arbete som kopplar an till något av fokusområdena på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

Finansiering 

Kostnaden för stipendierna tas från barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Förvaltningens beredning 

Ärendet har behandlats av kommunledningsförvaltningen tillsammans med 

representanter från Sunnerbogymnasiet. 

Sunnerbogymnasiet ställer sig positiva till förslaget att inrätta stipendium. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2020-10-11. 

• Bilaga Ljungby kommuns tre fokusområden – omvärldsanalysens tre 

prioriterade områden, 2020-08-27 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 137. 

 

 
Skickas till 
Kommunstyrelsen
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Bu § 161  2020/0555 600   

Lokalfrågan Agunnarydskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att på 

kommunnivå utreda intresset av samordning av lokaler i Agunnaryd med övriga 

förvaltningar och med lokala intressenter. Med anledning av att antalet elever på 

Agunnarydskolan ökar fram till läsåret 2025/2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

översyn av lokalbehovet i förhållande till barn/elev antalet på Agunnaryds 

förskola/skola. 

Analysen skall vara klar senast 2020-10-01. 

Skolområdeschef gav nämnden en kort infomation den 15 juni 2020 om 

lokalsituationen på Agunnaryds förskola/skola. 

 

Samråd har skett med rektor på enheten, hus- och kostavdelningen. 

Antalet barn på förskolan ökar. Det finns en större årskull barn på förskolan 

födda 2016 på 13 barn. 

Våren 2018 fanns totalt 35 barn, i maj 2020 fanns totalt 42 barn på 

förskolan. 

Antalet elever på skolan år F-6 kommer enligt prognos att öka från innevarande 

läsår 2020/2021 34 barn till läsåret 2025/2026 60 barn. Det synes vara så att 

barnfamiljer flyttar in till upptagningsområdet. Därför krävs därför ytterligare 

beslut för att möta ökningen av antal elever och barn. 

De åtgärder som har vidtagits är inte tillräckliga på grund av det ökande barn- 

och elevantalet. Vissa delar som matsal och kök är redan idag otillräckliga. 

Matsalen räcker inte till idag. Kök saknar ytor för kyl/frys. Fritidslokaler 

används idag till matsal. 

 

Bakgrund 

Våren 2017 gjorde förvaltningen en utredning där man konstaterade att antalet 

barn på förskolan ökar och att det var trångbott på förskolan. 

Lokalerna var inte optimala och de var svåröverskådliga. Entrén var trång och 

det saknades toaletter. Åtgärder har efter det vidtagits för att lösa detta. 

Förskolan i Agunnaryd är placerad i samma byggnad som skolan. Lokalytorna 

är inte flexibla. Totalt finns det 56 rum i byggnaden. Huvudbyggnad är uppförd 
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1962 och förskolan1992. Husavdelningen bedömer att livslängden på lokalerna 

är ytterligare 10 år. 

 

Totalt har det investerats cirka 1 000 000 kr de senaste åren. Slöjden för elever 

år 3-6 har flyttats till Ryssbyskolan, nytt personalrum har skapats med 

arbetsplatser, fler entréer, fler toaletter och ytskikt har målats om i förskola och 

skola. Utesovplatser för barn i förskolan kommer att skapas hösten 2020. 

 

Det synes vara så att det är en stadig ökning av antalet barn när vi utgår från 

barn i skolans upptagningsområde. Små förändringar i barn/elevtal skapar 

problem eftersom flexibilitet i lokalerna inte är stor. Det finns en ”puckel” med 

13 barn i förskolan födda 2016. 
 

För skolans del ser vi en större elevtalsökning fram till 2025. Det innebär att 

skolan inte kommer att kunna avvara lokaler till förskolan. Förskolan hade 35 

barn våren 2018 jämfört med idag 39 barn. 

Notera att det tidigare fanns ett föräldrakooperativ i Agunnaryd fram till 

2011. (lite osäkerhet vilket år som kooperativet upphörde). 

 

Beslut inom ramen för enhetens budget. 
• Omdisponering av förskolans lokaler för bättre utnyttjande av lokalerna. 

• Utesovplatser skapas på förskolan inom ramen för vår budget. 

• Maxantal på förskolan sätts till 42 barn. Vårdnadshavare hänvisas till övriga 

förskolor i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-21. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 139. 
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Bu § 162  2016/0230 291   

Harabergsområdet- avsteg från programhandling gällande 
sprinkler 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att programarbetet för Harabergsområdet beslutades i januari 2020, 

påbörjades skissarbete och projektering av särskilt boende, förskola inklusive 

nattis, trygghetslägenheter och centralkök. 7-9-skolan som ursprungligen ingick 

i projekt Harabergsområdet, är nu ett eget projekt. I samband med 

projekteringen av byggnaden med förskola, särskilt boende, trygghetslägenheter 

och centralkök, lyftes frågan angående omfattningen av sprinkler. Enligt det 

beslutade programmet så ska boendesprinkler enligt SBF 501:1 endast finnas på 

särskilt boende och sprinkler enligt SBF 120:8 ska finnas i förskolans lokaler. I 

programhandlingen står ingenting om boendesprinkler i trygghetslägenheterna. 

Myndighetskraven säger att särskilt boende måste ha boendesprinkler. Det är 

inget myndighetskrav att ha sprinkler i förskola och trygghetsboende, det är en 

egenambition. 

 

Trygghetslägenheter 

Ljungby kommuns eget referensobjekt Åsikten har boendesprinkler i både 

särskilt boende och i trygghetslägenheterna. Det ger en ökad trygghet för de 

boende i trygghetslägenheterna med sprinkler i bostaden och förslaget är att 

installera boendesprinkler även i trygghetslägenheterna på Harabergsområdet.  

 

Förskola och Nattis 

Dialog har förts med Barn- och utbildnings representant i projektet angående 

sprinklern på förskolan. I och med att det inte är ett myndighetskrav ser inte 

fastighetsavdelningen eller barn- och utbildningsförvaltningen att det är 

nödvändigt att ha sprinkler på denna förskola. Det finns inte sprinkler på någon 

av Ljungby kommuns andra förskolor. Dock är det önskvärt ur ett 

säkerhetsperspektiv att ha sprinkler i de utrymmen som är avsatta för 

nattisverksamhet. Därför föreskrivs boendesprinkler som en option endast i 

lokalerna för nattis, då det inte är myndighetskrav men ger en ökad trygghet i 

just nattisverksamheten. Man frångår då sprinkler enligt SBF 120:8 på hela 

förskolan och ersätter detta med boendesprinkler enligt SBF 501:1 i lokalerna 

för nattis. I och med att sprinkler inte är ett myndighetskrav på förskola, läggs  
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det som option så det kan väljas bort ifall anbud skulle vara över vår budget för 

projektet. 

 

Garage 

Även diskussion kring sprinkler i garage har förekommit i projekteringen med 

anledning av framtida elbilsladdare i källaren. Sprinkler i garage är inte heller 

något myndighetskrav och inget som har stått med i programhandlingen. Med 

anledningen av att det inte är ett myndighetskrav läggs även boendesprinkler i 

garage som en option i projektet och kan väljas bort ifall anbud skulle vara 

högre än budgeten tillåter. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
För att få fram ett bra beslut har projektgruppen tittat på referensobjekt i det 

egna fastighetsbeståndet och jämfört med befintliga förskolor och 

trygghetslägenheter. Information gällande myndighetskrav har även inhämtats 

från sakkunnig inom brand och sprinkler. Även Ljungby Räddningstjänst har 

varit med i diskussionen. 

 

Att ersätta sprinkler på del av förskola mot sprinkler i trygghetslägenheterna bör 

inte bli någon förändring i beräknad kostnad. För att vara på säkra sida, så 

används optioner för sprinklad yta på nattis och i garage. 

 
Förvaltningens beredning 
I utredningen har dialog förts med verksamheten, sakkunniga inom brand och 

sprinkler samt att Ljungby kommuns räddningstjänst har varit delaktiga i 

diskussionen. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-13. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 140. 
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Bu § 163  2020/0280 600 

Torpa förskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden hänskjuter beslutet till barn- och 

utbildningsnämndens möte i januari 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge nästkommande arbetsutskott i 

uppdrag att formulera ett utredningsuppdrag till förvaltningen där det ska ingå 

redovisning av modulkostnad, utredning av kyrkskolan i Annerstad som 

alternativ samt utreda samarbetsmöjligheter med föräldrakooperativa förskolan 

Vårblomman i Annerstad för att lösa problematiken med Torpa förskola.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att 

skyndsamt ge ett kostnadsförslag till barn- och utbildningsförvaltningen om det 

finns en lokal som går att renovera till en enavdelnings förskola alternativ en ny 

lokal för mindre verksamhet.  

I avvaktan på tekniska förvaltningens svar har barn- och utbildningsnämnden 

beslutat att avvakta med sitt beslut gällande förskolan i Torpa. 

  

I februari 2020 fick barn- och utbildningsförvaltningen kännedom om att  

förskole- och fritidshemslokalen i Torpa hade allvarliga brister som behövde  

utredas närmare. Ett beslut om att flytta de 16 förskolebarnen och 6 eleverna  

fattades omgående och genomfördes skyndsamt.  

Utredningen av bristerna visar att lokalen inte är godkänd att användas.  

Fastighetsavdelningen har meddelat att de kommer att föreslå tekniska nämnden  

att byggnaden rivs.  

Barn- och utbildningsnämnden gav 29 april 2020, § 71 förvaltningen i uppdrag  

att ta fram en behovsanalys för Torpa förskola. Förvaltningens behovsanalys  

visar att det i framtiden väntas finnas ett litet underlag för förskola i Torpa, då  

det föds få barn i upptagningsområdet. Behovet av fritidshem bedöms som litet.  

Behovsanalysen visar även att det finns möjlighet att placera barn och elever vid  

förskola och fritidshem i Lidhult. Flera av de barn och elever som flyttades från  

Torpa är idag inskrivna i Lidhult.  

 

Förvaltningen bedömer att det finns tre huvudalternativ inför framtiden:  

1. Ingen förskoleverksamhet eller fritidshemsverksamhet bedrivs i Torpa.  

2. Den äldre byggnaden på samma plats renoveras för att bedriva en mindre  

verksamhet  

3. En ny lokal för byggs för att bedriva en mindre verksamhet.  
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Förvaltningen bedömer att fritidsverksamheten i Torpa ska flyttas till Lidhult  

och att befintligt beslut om skolskjuts för barn på Torpa fritidshem ses över. 

 

Ombyggnation till förskoleverksamhet bedöms kosta 6 - 8 miljoner och kan då 

inrymma 1 förskoleavdelning och produktionstiden uppskattas till 18 – 24 

månader. Dock måste det nämnas att driftkostnaden blir hög då byggnaden inte 

är yteffektiv och avstånd till Ljungby gör att driftpersonal kommer att tillbringa 

mycket tid på väg. 

  

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan/ tekniks utredning om Torpaskolans byggnader, 2020-05-

01. 

• Tekniska förvaltningens svar till barn- och utbildningsnämnden, 2020-

07-15. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 141. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 164  2020/0106 600   

Placering av ny förskola/ skola vid Bolmens östra strand  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inriktningsbeslut för ny förskola och 

skola vid Bolmens östra strand blir alternativ 2.Tannåker med tillägget att annan 

aktör än kommunen får bygga. 

 
Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet:  

”Sverigedemokraterna anser att det skett en bristfällig dialog med medborgarna 

längs Bolmens Östra strand i fråga om lämplig placering av skola i detta område 

eller annat alternativt såsom utbyggnad av närliggande befintlig skola.   

Vi ser det som betydelsefullt att alla medborgare i Ljungby kommun ska ha 

möjlighet att komma till tals i så många kommunala frågor som möjligt.”   

 

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie om ny förskola/skola vid Bolmens östra strand har genomförts. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 april 2020 att godkänna 

förstudien och att skyndsamt ta fram ett placeringsförslag innan programfasen 

inleds.  

 

Idag finns en förskola och lågstadieskola placerad på fastigheten Bollstad 1:58. 

Befintlig skolbyggnad uppfördes 1963 och byggdes till 1986. Befintlig 

skolbyggnad har nått sin tekniska livslängd. 

 

Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudien godkännas av 

verksamhetsdrivande nämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattar även beslut om att inleda programfasen. 

 
Förvaltningens lokalsamordnare redovisar olika förslag till placering av ny 

förskola och skola utmed Bolmens östra strand.  

Samtliga alternativ förutom nuvarande placering innebär att alternativa 

placeringar redovisas, upptagningsområden måste ses över och 

överföringsledningen måste bli klar innan en nybyggnation kan påbörjas på ny 

plats.  

 
1) Bolmsö: 

• Befintlig fastighet. Bollstad 1:58. 
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• Fördelar: Planlagt för skolverksamhet 

• Nackdelar: Befintliga byggnader kan påverka utformningen av en 

eventuell nybyggnad 

• De som bor på Bolmsö kommer att tilltalas av denna placering, men de 

som bor på vägen in till tätorten kommer tilltalas av mer praktiska 

alternativ. Svårigheter att rekrytera behörig personal. 

2) Tannåker: 

• Lämplig fastighet Tannåker 1:24. Denna är kommunägd.  

• Fördelar: Kommunägd mark. Fler har naturlig resväg förbi Tannåker. 

• Nackdelar: De som bor på vägen in till tätorten kommer tilltalas av mer 

praktiska alternativ. Svårigheter att rekrytera behörig personal. 

 

3) Området från Bolmstad till Hölminge: 

• Alternativet innebär att mark köps från en privat fastighetsägare. Då 

krävs detaljplanändring och troligtvis fastighetsreglering.  

• Fördelar: Närmare tätorten, mer praktiskt för de som har resväg förbi 

området. Lättare att rekrytera behörig personal. 

• Nackdelar: Kommunen äger ingen mark i området.  

 

4) Slå ihop med annan befintlig skola: 

• Bygga en ny skola som ersätter Bolmsö skola och ytterligare en skola. 

 

5) Alternativ placering enligt förstudie: 

• Barn och elever placeras på andra befintliga skolor. Kapacitet finns. 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 12.50 – 12.55 för partiöverläggningar. 

 

Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD), Jan-Erik Andersson (C) samt Lars Solling (L) 

yrkar på alternativ 2.Tannåker, den kommunägda marken, som 

inriktningsbeslut för ny förskola och skola vid Bolmens östra strand. 

• Tilda Ragnarsson (M) yrkar på att annan aktör än kommunen får bygga. 

 

Beslutsordning  
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Omröstningsresultat  
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för 

att avgöra ärendet idag och nej-röst för att inte avgöra ärendet idag. 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Eva Stridsberg (S)  X   

Christian Johansson (V) X   

Jan Lorentzon (SD) ersättare 

för Melena Jönsson (SD) 

 X  

Helena Vuorio (SD)  X  

Summa 9 2  

 

Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 2 nej-röster.  

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Därefter frågar ordföranden om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i 

enlighet med Emil Torstenssons (KD) med fleras yrkande tillsammans med 

Tilda Ragnarssons (M) yrkande och om någon är emot. Ordföranden finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Emil Torstenssons (KD) 

med fleras yrkande tillsammans med Tilda Ragnarssons (M) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation av förslag till placering av ny förskola och skola utmed 

Bolmens östra strand, 2020-10-12. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 87. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 142. 

 

 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 165  2020/0559 291 

Redovisning efter avslutat projekt Bergalyckan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nya investeringsprocessen ska en kortfattad rapport lämnas till respektive 

nämnd i samband med projektavslut. Om- och nybyggnation av Bergalyckans 

förskola har utgått från den gamla investeringsprocessen och därför ser 

projektupplägget något annorlunda ut än vad projekt enligt nya 

investeringsprocessen gör.  

Inledning 

Beslut fattas att förstudie ska genomföras och därefter beslutas att program- och 

projekteringsfas ska genomföras för Bergalyckans förskola. Därefter pågår flera 

diskussioner kring omfattningen, antal avdelningar, renovera eller bygga nytt, 

riva eller renovera vilket medför att tiden mellan förstudie och upphandling är 

lång. 

Programfas 

Programfasen var som ovan nämnt bristfällig. Osäkerheten kring behovet av 

antal platser på förskolan var stor och omfattningen av projektet medförde även 

en osäker budget. Det fanns bristfällig dokumentation kring detta arbetet.  

Projektering 

Projektering påbörjades i november 2016, skissförslag togs fram parallellt med 

projekteringen då programarbetet var bristfälligt. Sedan tog det stopp i 

projekteringen vid årsskiftet 2016/2017 i väntan på beslut om utökad budget. 

Projekteringen kom sen igång igen under maj månad 2017. Projekteringen 

avslutades i augusti 2017 för att gå ut på upphandling under sex veckor (21/8 – 

29/9).  

Parallellt med projekteringen och upphandling beviljades rivningslov för två fd. 

skollokaler på fastigheten som behövde rivas för att göra plats för ny byggnad. 

Rivning och sanering av byggnad pågick under september – november 2017. 

Det som gick bra under projekteringen var att verksamheten var delaktiga i 

projektet, både rektor på förskolan och kostchef för tillagningsköket. 

Verksamheterna upplevde att de kunde ställa frågor och få svar hos 

projektörerna under projekteringsmötena och att det var en bra agenda under 

mötena. En större tydlighet hade kunnat presenterats för verksamheterna i början 

av projektet, dels om hur ett projekt går till, vad det innebär och vad som 

förväntas av verksamheterna i de olika faserna. Det hade underlättat i 

utförandefasen. Även den interna dialogen hade kunnat vara bättre, till exempel 
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dialog och beslut kring fördelning av inventariebudget mellan verksamheterna, 

samt dialog kring ytor som nyttjas av flera verksamheter, till exempel 

serveringsdisken i matsalen. 

Utförande 

Upphandlingen av projektet gick bra, dock fick projektet in endast ett anbud och 

anbudet var över beslutad budget. Diskussion fanns om upphandlingen skulle 

göras om eller om inlämnat anbud skulle antas efter en tilläggsäskning. Med 

anledning av att de tidiga faserna i projektet tagit lång tid valde politiken att inte 

göra om upphandlingen. Tjänstemän på Fastighetsavdelningen fick då i uppdrag 

av politiken att göra en besparing inför tilläggsäskning. Detta innebar en dialog 

med anbudslämnaren där de föreslog reducering av material (till exempel 

invändig träpanel, invändiga glasade dörrar och invändiga glaspartier mm) och 

prissatte avdraget. Denna lista gick sedan tjänstemännen på 

Fastighetsavdelningen igenom och en överenskommelse gjordes över vad som 

skulle tas bort eller reduceras i projektet. En miss i detta skede var att 

verksamheten inte var delaktig i denna förhandling. En tilläggsäskning 

beviljades på mellanskillnaden mellan befintlig budget och förhandlat anbud. 

Avtal skrevs innehållande dessa besparingar. 

Vid byggstart och utsättning av nya byggnaden upptäcktes fel i 

förfrågningshandlingen vilket medförde att nybyggnadsdelen hamnade fel på 

fastigheten. Felet upptäcktes och kunde åtgärdas men blev en försening i tid. 

När schaktarbetet påbörjades hittades en VA-ledning i marken där nya 

byggnaden skulle byggas. Ledningen var i sämre skick vilket medförde 

omläggning av ledningen, försening i tid, samt en kostnad som i detta fall inte 

belastade projektet då ledningen försörjde annan kommunal byggnad i 

angränsning till projektet.  

Efter en byggstart med lite förseningar som Ljungby kommun inte kunde belasta 

entreprenören för, fortsatte projektet framåt. Projektledare deltog vid byggmöten 

och informerade verksamheterna efter byggmöten om frågor som berörde dem. 

I maj 2019 påbörjades slutbesiktningarna. Entreprenaden för nybyggnadsdelen 

kunde godkännas och ett interimistiskt slutbesked utfärdades med anledning av 

några anmärkningar som var tvungna att åtgärdas innan slutbesked utfärdades. 

Verksamheten hade noga planerat sin flytt och kom snabbt i ordning i de nya 

lokalerna och entreprenören kunde kort därefter påbörja renovering av befintlig 

byggnad. 

När renoveringen påbörjades hittades ytterligare en avloppsstam som hade 

uppnått sin livslängd. Beslut fattades av projektledare att lägga om denna då den 

annars hade blivit ett problem längre fram i tiden. Även denna omläggning 

krävde tidsförlängning då betongen behövde torka och kostnaden för både tid 

och arbete belastade projektet då detta skulle undersökts i projekteringsfasen. 
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I november 2019 utfördes slutbesiktning för renoveringsdelen och i december 

2019 blev även utvändig mark besiktigad i sin helhet. Det interimistiska 

slutbeskedet blev ett permanent slutbesked och verksamheten kunde flytta in. 

Svårigheterna i utförandefasen var i starten av byggnationen. Förhandlingen 

som utfördes mottogs inte positivt av verksamheten då de inte fått möjligheten 

att delta vid förhandlingen utan endast blev informerade om att förhandling 

pågick. Detta medförde att verksamheten begärde att lyfta tillbaka besparade 

åtgärder och en tilläggsäskning fick göras för dessa besparingar. Det blev dyrare 

än när det fanns med från början då entreprenören nu fick lägga på sitt 

entreprenörspåslag. Kostnaden belastade projektet. Gällande befintliga ledningar 

så borde de undersökts i ett tidigare skede och på så vis inte behövt belasta 

projektet med försening i tid. Positivt i utförandefasen var ett det fanns en god 

dialog mellan projektledare och entreprenör. Trots arbete som krävde 

tidsförlängning så löste det sig bra då verksamheten hade befintliga lokaler att 

vara i under tiden. Vissa svårigheter har ändå funnits med att ha verksamhet i 

nära anslutning till en byggarbetsplats. Utrymningsvägar och entréer stängdes 

tillfälligt, svårigheter av transport av matvagnar ute på grusad mark mm.  

Projektavslut 

Överlämning av byggnad skedde i maj 2019 respektive december 2019 till 

förvaltare, drift- och jourgrupp och berörda verksamheter. Alla 

driftgenomgångar gick snabbt och det blev svårigheter för drift- och 

jourgruppen att få med sig all information. Detta löses lämpligen med att 

ansvarig drifttekniker är med mer på plats under utförandefasen. Vi bör också 

tänka till vad som ska krävas av entreprenörerna till dessa driftgenomgångarna 

och få med detta i upphandlingen mer noga. 

Felanmälan fungerar bra och förvaltare tar en dialog med entreprenör om det är 

garantiåtgärd eller ej, samt sätter en tid då felet ska var åtgärdat. 

Utvärdering ihop med inblandade deltagare har skett och ligger till grund för 

denna rapport. 

Mest positiva med projektavslutet var den lyckade invigning som kunde hållas i 

februari 2020, många besökare och positiv stämning. 

 
Ekonomi 

Projektet har haft en total budget på 54 152 000kr. I denna budget ingår 

byggherrekostnader, entreprenörskostnader, budget för oförutsedda händelser, 

konst och material som Ljungby kommun köpt in, så som vitvaror och 

lekutrustning. Inventarier ingår inte i denna budget. 

Projektet höll budgeten och landade på 52 090 260kr. 

Se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1. Slutredovsining ekonomi Bergalyckans förskola. 

• Slutrapport Bergalyckan  efter avslutat projekt, 2020-10-06. 
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Bu § 166  2020/0565 600 

Förtydligande av ledningsorganisation i barn- och 
utbildningsförvaltningen 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande ledningsorganisation för förskola, grundskola, fritidshem, särskola 

och gymnasieskola gäller från 2012-10-01. 

Organisationen har i princip sett likadan ut sedan start med enbart några små 

förändringar. 

 

Ursprungligen skapades ledningsorganisationsstrukturen 2003-07-01 och 

utvärderades av extern konsult år 2006. Strukturen som används ses som ett 

starkt skäl till att rektorer i Ljungby kommun bland annat har en god kontinuitet 

vad gäller anställningstid. 

 

Under denna period har följande genomförts - vi har: 

• Ändrat skolområdesorganisation 

• Infört enhet för central elevhälsa och mångfald 

• Inrättat och avskaffat resursenhet 

• Förändrat rektorsrollen mot att utveckla det pedagogiska ledarskapet 

• Tagit bort arbetslagsledarrollen  

• Utökat ledningsorganisationen 

• Tillsatt gymnasiechef  

 

Under senare år har uppdelningen i skolområden blivit, och kommer att bli, allt 

otydligare med anledning av ökande elevtal, elevers skolval och nybyggnationer 

av förskolor och skolor. 

 

Det har inneburit att även rollerna som skolområdeschef och gymnasiechef 

tappat i tydlighet. 

 

Antal barn/elever i kommunen har ökat och gymnasieskolan/vux/sfi vuxit 

betydligt. 

Samtidigt ökar behovet av att effektivt kunna nyttja våra resurser på bästa sätt i 

stab och ledningsgrupp. 
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Behovet av tydlighet gällande titlar och arbetsinnehåll gör att en justering nu 

måste göras i flera delar. Det handlar varken om omorganisation eller 

lönejusteringar utan ett förtydligande av de olika funktionerna i 

ledningsorganisationen. Efterhand kommer en översyn att göras i flera delar 

gällande stab-/ledningsfunktion. 

 

För att ledningsmässigt kunna möta närmsta årets utmaningar kommer 

undertecknad att skriva om följande titlar: 

 

Skolområdeschef – benämns nu verksamhetschef.  

Detta innebär inte att vi i nuläget övergår till inriktning verksamhetschef för 

grundskola och verksamhetschef för förskola utan är en anpassning mot ett 

långsiktigt arbete för att rikta in de enskilda rektorstjänsterna mot färre antal 

verksamheter där så är möjligt. En verksamhetschef kan vara chef över flera 

verksamheter. 

 

Gymnasiechef – benämns nu gymnasiechef/ställföreträdande barn- och 

utbildningschef. 

I nuvarande arbetsinnehåll för gymnasiechefen ingår ett antal arbetsuppgifter 

som utförs tillsammans med stab och BU-ledningsgrupp. Gymnasiechefen är 

också en av dem som redan idag ersätter barn- och utbildningschefen vid dennes 

frånvaro.  

 

Arbete pågår och kommer dessutom att intensifieras framöver vad gäller 

samverkan mellan grundskola och gymnasieskola. Detta i syfte att öka 

måluppfyllelse.  

Tjänsten innebär att gymnasiechefen är placerad del av vecka i kommunhuset. 

 

Samtidigt fortsätter översynen av rektorsorganisationen. Undertecknad har 

samlat in information om bland annat nuläget gällande antal anställda per rektor 

och samtal pågår med skolområdescheferna. 

 

Det kommer att bli förändring i rektorsorganisationen där nya rektorslag 

kommer att byggas där det anses nödvändigt. En sådan förändring gäller 

exempelvis rektorer för förskola där vi ser behov av ett nytänk gällande 

rektorslag. 

 

Detta innebär inte att alla rektorer berörs men det är en process som framöver 

kommer att förankras i rektorsled och med fackliga organisationer.   
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Ledningsorganisationen inom barn- och utbildning är en viktig länk i arbetet 

med att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande och god social 

utveckling av barn/elever i Ljungby kommun. 

Likaså har organisationen betydelse för attraktivitet och arbetsmiljö för att locka 

anställda till de olika verksamheterna. 

I takt med förändringar i omvärlden måste också ledningsdelarna ses över och 

justeras för att passa in i nya mönster. 

 
Förvaltningens beredning 
Barn- och utbildningschefen har diskuterat ärendet tillsammans med 

skolområdeschefer, gymnasiechef och administrativ chef. Detta har skett i 

samråd med kommundirektör och HR-chef. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-22. 
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Bu § 167  2020/0544 600   

Sverigedemokraternas nämndinitiativ kränkande 
behandling 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna initiativet utan åtgärd, 

eftersom det som initiativet gäller redan är omhändertaget och avslutat och att 

rapportering av antalet anmälningar gällande kränkande behandling redovisas 

till barn- och utbildningsnämnden en gång i kvartalet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nämndinitiativ har lämnats in från Sverigedemokraterna där man yrkar: 

• Att antalet anmälningar gällande kränkande behandling redovisas 

månatligen, per skolenhet samt årskurs (och barnens ålder om anmälan 

gäller förskolan) och anmäld händelse ska återges kort utan att ange 

berörda personers namn. 

 

Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett 

uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. 

Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller 

slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan 

också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller 

kommentarer på internet eller via sms. 

  

Förskollärare, lärare och annan personal i förskolan och skolan måste anmäla 

kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får 

kännedom om och som sker i samband med förskolans eller skolans verksamhet 

till rektorn. Rektor måste i sin tur anmäla vidare till huvudmannen. 

 

Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan 

de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering innan 

vederbörande anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt. 

Ett exempel på vad Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är tillräckligt 

skyndsamt är en månad. 

 

Sverigedemokraterna anser att ledamöter i barn- och utbildningsnämnden ska få 

uppgifter 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

om aktuella anmälningar inom kommunala förskolor och skolor i Ljungby 

kommun för att få en indikation på eventuella eskalerande problem inom 

verksamheten. 

 

Yrkanden 

• Marcus Walldén (M) yrkar på att lämna initiativet utan åtgärd, eftersom 

det som initiativet gäller redan är omhändertaget och avslutat. 

 

• Jan Lorentzson (SD), Helena Vuorio (SD) och Magnus Carlsson (S) 

yrkar på att rapportering av antalet anmälningar gällande kränkande 

behandling redovisas till barn- och utbildningsnämnden en gång i 

kvartalet. 

 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Marcus Walldéns (M) yrkande tillsammans med Jan Lorentzsons (SD), 

Helena Vuorios (SD) och Magnus Carlssons (S) yrkande. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

Marcus Walldéns (M) yrkande tillsammans med Jan Lorentzsons (SD), Helena 

Vuorios (SD) och Magnus Carlssons (S) yrkande. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Nämndinitiativ från Helena Vuorio och Melena Jönsson (SD), 2020-10-

14. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 145. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 168  2020/0553 600 

Sverigedemokraternas nämndinitiativ polisanmälan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom 

ramen för redan pågående ärende och att rutinen följs samt att statistiken 

redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nämndinitiativ har lämnats in från Sverigedemokraterna där man yrkar: 

• Att samtliga kommunala skolenheter och fritidsgården i Ljungby 

kommun skyndsamt anmäler förekommande skadegörelse till 

polismyndigheten. 

 

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder annans 

egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse. Skadegörelse är en brottslig 

handling. 

 

Utgångspunkten ska vara att det som betraktas som brott i samhället i övrigt 

också är att betrakta som brott i skolan och i det fall ska polisanmälas. 

 

En polisanmälan är en information till en annan myndighet som har att agera 

utifrån sina ramar. Skolan ska inte göra några utredningsåtgärder som kan ligga 

inom polisens verksamhet. 

 

Aktuell polisanmälan vid skadegörelse ska upprättas skyndsamt då det är viktigt 

med eventuella vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen när polisen 

utreder brott. 

 

Fördelen med en tydlig riktlinje gällande polisanmälan är att det bidrar till en 

likvärdighet i hantering av skadegörelse inom verksamheten. 

 

Sverigedemokraterna förutsätter att det redan finns rutiner inom verksamheten i 

Ljungby kommun för polisanmälan gällande våld/misshandel och olaga hot, 

narkotikabrott, sexuella trakasserier etcetera. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Yrkanden 

• Marcus Walldén (M) yrkar på att nämndinitiativet ska behandlas inom 

ramen för redan pågående ärende och att rutinen följs samt att statistiken 

redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Marcus Walldéns (M) yrkande.  

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

Marcus Walldéns (M) yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Nämndinitiativ från Helena Vuorio och Melena Jönsson (SD),  

2020-10-18. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 146. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 169  2020/0564 608 

Läsårstider för Ljungby kommuns skolor och 
förskoleklasser samt allmänna förskolan 
läsåret 2021/2022  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstiderna för Ljungby 

kommuns skolor och förskoleklasser samt allmänna förskolan för läsåret 

2021/2022 enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Läsårstiderna för Ljungby kommuns skolor och förskoleklasser samt allmänna 

förskolan fastställs av barn- och utbildningsnämnden inför varje läsår.  

Barn- och utbildningschefen föreslår dessa tider för läsåret 2021/2022 som ger 

totalt 180 läsdagar.  

Elevens arbetsår:  

Höstterminen 2021  

Tisdag 17 augusti – onsdag 22 december 2021.  

 
Vårterminen 2022  

Tisdag 11 januari – fredag 10 juni 2022.  

 
Höstterminen 86 läsdagar  
Vårterminen 94 läsdagar  
________________  

180 läsdagar  

 

För elever i åk 3 gymnasieskolan avslutas vårterminen onsdagen den 8 juni 

2022.  
Gymnasiets åk 1 och 2 slutar torsdagen 9 juni 2022. 
 

Lovdagar: 

Onsdag 22 september  
Måndag 1 november - fredag 5 november        höstlov vecka 44  
Måndag 21 februari - fredag 25 februari          sportlov vecka 8  
Måndag 11 april - torsdag 14 april                   påsklov vecka 15  
Tisdag 19 april  

Fredag 27 maj  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

Helgdagar  

Fredag   15 april 

Måndag 18 april 

Torsdag 26 maj  

Måndag 6 juni  
 

Observera!  

Tisdag 17 augusti 2021   hel skoldag  

Onsdag 22 december 2021  halv skoldag 

Tisdag 11 januari 2022    hel skoldag 

Fredag 10 juni 2022   halv skoldag 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11, § 143. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 170  2020/0564 608 

Lärarnas arbetsår 2021/2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa lärarnas arbetsår 2021/2022 

enligt förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen föreslår: 

 

Höstterminen 2021:    10 augusti – 22 december 

Lovdagar:     3 - 5 november 

Vårterminen 2022:    10 januari – 16 juni 

Lovdagar:     21 - 25 februari, 11 - 14 april, 27 maj 

Helgdagar:     15 april, 18 april, 26 maj, 6 juni 

 

Gemensamt arbete:    2021: 10-13 augusti, 16 augusti, 22 september,  

                                                          1 – 2 november  

   2022: 10 januari, 19 april, 13-16 juni 

  ------------------------------------------------------- 

 Sammanlagt:    194 arbetsdagar 

 

Dessa dagar kan ej användas för kompensationsledighet: 

2021: 11-12 augusti, 22 september 

2022: 10 januari, 19 april, 13 juni 

 

Övrig tid för gemensamt arbete planeras av rektor och eventuell 

kompensationsledighet kan planeras in dessa dagar om rektor finner det lämpligt 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-04. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 171  2020/0583 600 

Stängning Högstensgatans förskola i Ljungby kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga Högstensgatans förskola från 

och med 30 juni 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens tidigare prognoser har under flera år visat att det finns behov av 

ytterligare förskolor i Ljungby tätort. Visionen talar också den för att vi behöver 

utöka verksamheten.  

 

Den faktiska situationen som vi följt och bedömt under senaste året uppvisar att 

vi just nu har ett något mindre behov än tidigare beräknat gällande nya 

förskoleplatser i Ljungby tätort. Möjlighet ges därför att stänga en och 

tvåavdelningsförskolor i en snabbare takt än tidigare planerat. 

 

Även ur arbetsmiljösynpunkt är denna stängning att förorda. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
För att hantera Ljungby kommuns ekonomi på ett hållbart sätt och för att inte 

hamna i ett läge där vi står med onödig överkapacitet, behöver stängningstakten 

gällande en och tvåavdelningsförskolor i Ljungby tätort öka. 

 

Regnbågens förskola kommer att stå klar hösten 2021 och kommer då 

tillsammans med de fleravdelningsmoduler som fortfarande finns kvar att kunna 

fylla de behov vi beräknas ha vad gäller förskoleplatser inom tätorten i Ljungby 

kommun. 

När förskolan Haraberget står klar kan modulerna vid Hjortsbergskolan stängas 

och eventuellt också de moduler som finns vid Byagårdsvägens förskola. 

 

De barn som finns på Högstensgatans förskola kan beredas plats på Rydgatans 

förskola eller Byagårdsvägens förskola höstterminen 2021 men vårdnadshavare 

har även möjlighet att välja omplacering till annan förskola. 

 
Förvaltningens beredning 
Förvaltningschefen har berett frågan i samverkan med förvaltningens tjänstemän 

och rektor för berörda enheter. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-18. 

 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 172  2020/0280 

2020/0589 

600 

600 

Aktuell information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om läget i förvaltningen 

avseende Covid- 19.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om aktuella personalfrågor. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om situationen med skadedjur 

på en förskoleavdelning. 

 

• Gymnasiechefen ger en aktuell lägesrapport från gymnasieverksamheten 

och vuxenutbildningen. 

• Gymnasiechefen informerar om att Sunnerbogymnasiet kommer från och 

med vecka 49 att öppna igen för undervisning på plats efter några 

veckors distansundervisning. För de kommande veckorna fram till jul 

blir det en årskurs i taget per vecka som kommer att vara på skolan. 

Övriga har distansundervisning. Beslutet är taget efter kontakt med 

smittskyddsläkare. En åtgärd som vidtagits är att man delar in skolan i 

olika zoner så att eleverna inte ska blandas för mycket och träffas över 

klasserna. 

• Rektorn tillsammans med en pedagog på Astradskolan ger en 

presentation om skolans toleransresa som äger rum varje år för alla 

elever som går i årskurs nio. Dessa toleransresor har pågått i snart 20 år 

på Astradskolan. Idag har resorna utvecklats till ett större toleranstema, 

där resan är en del. Eleverna får bland annat arbeta med ett toleranstema 

som har inriktningar om andra världskriget, förintelsen och tolerans i 

allmänhet. De får titta på olika filmer, läsa olika böcker och lyssna på 

Irena Forslind som är en överlevande från koncentrationslägret 

Ravensbrück. 

 

• Utvecklingsledaren ger en lägesrapport gällande språkförskolan. 

 

• Utvecklingsledaren ger en kort sammanfattning om nattis- riktlinjer för 

omsorg på obekväm arbetstid. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

• Utvecklingsledaren informerar om den positiva nyheten att 

Linnéuniversitetet säger ja till att Ljungby kommun får en VFU 

handledarutbildning. Den kommer starta till våren 2021 och innefatta 24 

utbildningsplatser och kommer att pågå mellan mars och juni, med fyra 

kurstillfällen. Utbildningen vänder sig främst till VFU-handledare på de 

skolor som ska vara VI-skolor, men även till de som är handledare idag 

och tar emot VFU-studenter men inte har en VFU-handledarutbildning. 

Utbildningen kommer att genomföras av Linneuniversitet på Campus 

Ljungby.  

• Utvecklingsledaren informerar om en webb utbildning ” introduktion till 

styrning av skolan” som Skolverket anordnar för nämndledamöter. 

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka en halv dag. 

Utvecklingsledaren kommer att presentera en utbildningsplan till 

nästkommande nämndssammanträde. 

• Skolområdeschefen ger en sammanfattning av ett studiebesök som 

genomförts tillsammans med Jan-Erik Andersson (C) och Lars-Ove 

Johansson (C) som båda kom med idén om en mobil förskola i form av 

en förskolebuss. Studiebesöket gjordes i Vetlanda hos ett företag som 

tillverkar förskolebussar  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

Bu § 173      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

2020/0581.600 

Beslut 2020-09-28 av Kommunfullmäktige gällande utökad lokalyta per elev i 

nya Hjortsbergskolan 7-9 på Harabergsområdet. 

2020/0562.600 

Beslut 2020-10-13 från Kommunstyrelsen gällande sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Bu 2020/0572.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0573.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0574.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0575.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0576.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0577.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0585.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0586.606 

Beslut om time-out resurs. Ärendet är sekretessbelagt. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-25 
 

37(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 
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Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-10-07. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-11-04. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 174  2020/0263 600 

Delegerande ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande 

ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2020/2021 

tagna under perioden 2020-10-14 till och med 2020-11-16.  

 

Bu 2020/0263.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2020-11-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


