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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 24 februari 2021, klockan 8.15-13.45. Mötet ajournerades kl.13.29-13.37  

Sammanträdesrum Bolmen, 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) §§ 22-32 (deltog via Teams)  

Magnus Johansson (M ersättare för Emil Torstensson (M), §§ 33-45 (deltog 

via Teams) 

Lars Solling (L) (deltog via Teams) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog via Teams) 

Eva Stridsberg (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via Teams) 

Melena Jönsson (SD) (deltog via Teams) 

Daniel Gaal (SD), (deltog via Teams) 

 
Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 22-45 (deltog via Teams) 

Johan Håkansson, planarkitekt, § 27 (deltog via Teams) 

Anna Aracsy, planarkitekt, § 27 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, § 43 (deltog via Teams) 

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, §§ 34-35 (deltog via 

Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 28, 43 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 29-32 (deltog via Teams) 

Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 29-32 (deltog via Teams) 

Wirginia Bogatic Citron, rektor för Kånna förskola, §§ 23-26 (deltog via 

Teams) 

Marie Svensson, lokalplanerare, § 38 (deltog via Teams) 

Carina Nilsson, verksamhetsledare vikariepoolen, § 32 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 36-37 (deltog via Teams) 

Anna Tönnesen,projektledare, § 37 (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 22-32 

Marie Nordmark, personalföreträdare, §§ 22-43 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 22-43 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 22-43  (deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Eva Stridsberg (S) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception måndagen den 1 mars 2021 kl.15.30. 
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Paragrafer 22 -45, § 39 direktjusterades 24 februari 2021.   

 

Sekreterare Katarina Mahot 

  

Ordförande Marcus Walldén (M) 

  

Justerare Eva Stridsberg (S) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 24 februari 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 1 mars 2021 

Överklagningstid 1 – 22 mars 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 23 mars 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

3(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 4 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i Hölminge angående 

skolplacering och upptagnings- område ............................................................... 5 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i Hölminge angående 

skolplacering och upptagnings- område ............................................................... 7 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i Hölminge angående 

skolplacering och upptagnings- område ............................................................... 9 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i Hölminge angående 

skolplacering och upptagnings- område ............................................................. 11 

Granskning av översiktsplan 2035 ..................................................................... 13 

Utredning 7-9 skola på Sunnerbogymnasiet ....................................................... 15 

Ekonomisk information ...................................................................................... 17 

Omvärldsanalys för budget 2022 ........................................................................ 18 

Bokslut 2020 ....................................................................................................... 20 

Budgetanpassning 2021 ...................................................................................... 22 

Delegationsordning ............................................................................................. 23 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i Ljungby 

kommun .............................................................................................................. 25 

Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020 i Ljungby 

kommun .............................................................................................................. 26 

Resursfördelning särskola................................................................................... 27 

Lokaler Torpa ..................................................................................................... 28 

Idrottssalsbyggnaden på Stensbergskolan .......................................................... 30 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och val av ny 

kontaktpolitiker ................................................................................................... 32 

Ordförandebeslut gällande Fjärr-/distansundervisning 2021 ............................. 33 

Återgång från distansundervisning åk F-6 ......................................................... 34 

Informationsärenden ........................................................................................... 35 

Meddelanden ...................................................................................................... 36 

Delegerande ärenden .......................................................................................... 37 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

4(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 22      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Delegationsordning 

• Ordförandebeslut gällande Fjärr-/distansundervisning 2021 

• Återgång från distansundervisning åk F-6 

  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare tre ärenden behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 23  2019/0590 600   

 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i 
Hölminge angående skolplacering och upptagnings- 
område 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att därmed anse frågan som besvarad 

och svaret läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden riktar ett tack 

till medborgaren som skrivit förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgare boende i Hölminge har inkommit med medborgarförslag angående 

skolplacering och upptagningsområde (Dnr. Ks 2019/0406.600). De anför att det 

ska vara valfritt att välja skoltillhörighet Angelstad eller Bolmsö för Hölminges 

barn samt att den som fått en plats i en klass ska få följa denna vid skolskifte i 

åk 7.  

 

Bakgrund 
Medborgarförslagställare har valt en F-6 skola i tätorten framför Bolmsöskolan. 

De anser att det är fel att deras barn ska brytas upp från sina klasskamrater i åk 7 

då de inte tillhör Angelstadskolan.  

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§ 

skollagen är hemkommunen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 

har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 

kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den 

kommundel eller stadsdel där barnet bor. Vårdnadshavare har rätt att välja en 

annan skola än den som kommunen har hänvisat barnet till. Således är det 

möjligt för vårdnadshavare i Hölminge att även fortsättningsvis välja en annan 

skola än den deras barn placeras vid.  

En elev har rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera 

skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. I Ljungby kommun 
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hänvisas elever från Hölminge till den skola som ligger inom 

upptagningsområdet dvs Bolmsöskolan.  

Det gäller även hänvisningen av högstadieskolan. 

Ljungby kommun har tre kommunala högstadieskolor som samlar elever från 

tretton kommunala F-6 skolor. Inför skolstarten i åk 7 blandas elever från olika 

skolor för att skapa nya klasser på högstadiet. Alla elever får nya klasskamrater. 

De första veckorna på terminen fokuserar högstadieskolorna på olika aktiviteter 

som syftar till grupputveckling och relationskapande så att alla nya elever lär 

känna varandra. 

 

Förvaltningens beredning 

Information till AU 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

• Medborgarförslaget, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 23 

 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 24  2019/0590 600   

 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i 
Hölminge angående skolplacering och upptagnings- 
område 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att därmed anse frågan som besvarad 

och svaret läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden riktar ett tack 

till medborgaren som skrivit förslaget. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgare boende i Hölminge har inkommit med medborgarförslag angående 

skolplacering och upptagningsområde (Dnr. Ks 2019/0390.600). De anför att 

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde och därmed tillhöra Ljungbys 

högstadieskolor.  

 

Bakgrund 

I medborgarförslaget framkommer önskemålet om att låta barnen från Hölminge 

följa med sina klasser såsom vårdnadshavare fick information om inför valet till 

F-6 skolan. I förslaget berörs även bygget av en ny skola som anses vara dyrt.   

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Idag finns en förskola och F-6 skola placerad på fastigheten Bollstad 1:58. 

Befintlig skolbyggnad uppfördes 1963 och byggdes till 1986. Befintlig 

skolbyggnad har nått sin tekniska livslängd. I och med detta bör en ny förskola 

och skola uppföras. 

På sammanträdet den 25 november 2020 beslutade Barn- och 

utbildningsnämnden att inriktningsbeslut för ny förskola och skola vid Bolmens 

östra strand blir alternativ 2.Tannåker med tillägget att annan aktör än 

kommunen får bygga.  

Enligt 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§ 

skollagen är hemkommunen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 

har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 
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kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den 

kommundel eller stadsdel där barnet bor.  

Vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den som kommunen har 

hänvisat barnet till. Således är det möjligt för vårdnadshavare i Hölminge att 

även fortsättningsvis välja en annan skola än den deras barn placeras vid.  

En elev har rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera 

skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. I Ljungby kommun 

hänvisas elever från Hölminge till den skola som ligger inom 

upptagningsområde dvs Bolmsöskolan.  

Det gäller även hänvisningen av högstadieskolan. 

Ljungby kommun har tre kommunala högstadieskolor som samlar elever från 

tretton kommunala F-6 skolor. Inför skolstarten i åk 7 blandas elever från olika 

skolor för att skapa nya klasser på högstadiet. Alla elever får nya klasskamrater. 

De första veckorna på terminen fokuserar högstadieskolorna på olika aktiviteter 

som syftar till grupputveckling och relationskapande så att alla nya elever lär 

känna varandra. 

 

Förvaltningens beredning 

Information till AU 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

• Medborgarförslaget, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 24. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 25  2019/0590 600   

 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i 
Hölminge angående skolplacering och upptagnings- 
område 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att därmed anse frågan som besvarad 

och svaret läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden riktar ett tack 

till medborgaren som skrivit förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgare boende i Hölminge har inkommit med medborgarförslag angående 

skolplacering och upptagningsområde (Dnr. Ks 2019/0378.600). De anför att 

ingen skola byggs på Bolmsö, Tannåker eller åt det hållet och att Hölminges 

barnfamiljer vill tillhöra Angelstadskolan. 

 

Bakgrund 

I medborgarförslaget framkommer att av de 11 barnfamiljer som bor i 

Hölminge, har åtta valt bort Bolmsö skola och kör sina barn till Angelstad eller 

till Ljungby och det önskar de fortsätta med.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Idag finns en förskola och F-6 skola placerad på fastigheten Bollstad 1:58. 

Befintlig skolbyggnad uppfördes 1963 och byggdes till 1986. Befintlig 

skolbyggnad har nått sin tekniska livslängd. I och med detta bör en ny förskola 

och skola uppföras. 

På sammanträdet den 25 november 2020 beslutade Barn- och 

utbildningsnämnden att inriktningsbeslut för ny förskola och skola vid Bolmens 

östra strand blir alternativ 2.Tannåker med tillägget att annan aktör än 

kommunen får bygga.  

Enligt 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§ 

skollagen är hemkommunen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 

har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 
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kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den 

kommundel eller stadsdel där barnet bor. Vårdnadshavare har rätt att välja en 

annan skola än den som kommunen har hänvisat barnet till. Således är det  

möjligt för vårdnadshavare i Hölminge att även fortsättningsvis välja en annan 

skola än den deras barn placeras vid.  

En elev har rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera 

skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. I Ljungby kommun 

hänvisas elever från Hölminge till den skola som ligger inom 

upptagningsområde dvs Bolmsöskolan.  

 

 

Förvaltningens beredning 

Information till AU 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

• Medborgarförslaget, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 25. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 26  2019/0590 600   

 

Svar på medborgarförslag från medborgare boende i 
Hölminge angående skolplacering och upptagnings- 
område 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att därmed anse frågan som besvarad 

och svaret läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden riktar ett tack 

till medborgaren som skrivit förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgare boende i Hölminge har inkommit med medborgarförslag angående 

skolplacering och upptagningsområde (Dnr. Ks 2019/0375.600). De anför att 

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde eller skolor i staden före Bolmsö 

samt att om det inte är möjligt att det ska råda ett fritt val att välja Angelstad 

eller Bolmsö för Hölmingebor under en övergångsperiod tills den nya skolan 

står klar.  

 

Bakgrund 

I medborgarförslaget framkommer att som det är nu så kommer 14 

Hölmingebarn tvingas ryckas upp från sina klasser i 7:an och börja i en helt ny 

skola där man inte känner någon. Man anför att inför valet av skola 

informerades man om att barnen följer sin klass genom hela grundskolan. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§ 

skollagen är hemkommunen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 

har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 

kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den 

kommundel eller stadsdel där barnet bor. Vårdnadshavare har rätt att välja en 

annan skola än den som kommunen har hänvisat barnet till. Således är det 

möjligt för vårdnadshavare i Hölminge att även fortsättningsvis välja en annan 

skola än den deras barn placeras vid.  
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En elev har rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera 

skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. I Ljungby kommun  

hänvisas elever från Hölminge till den skola som ligger inom 

upptagningsområde dvs Bolmsöskolan.  

Detsamma gäller hänvisningen till högstadieskolan.  

Ljungby kommun har tre kommunala högstadieskolor som samlar elever från 

tretton kommunala F-6 skolor. Inför skolstarten i åk 7 blandas elever från olika 

skolor för att skapa nya klasser på högstadiet. Alla elever får nya klasskamrater. 

De första veckorna på terminen fokuserar högstadieskolorna på olika aktiviteter 

som syftar till grupputveckling och relationskapande så att alla nya elever lär 

känna varandra. 

 

Förvaltningens beredning 

Information till AU 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

• Medborgarförslaget, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 26. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 27  2021/0023 212   

 

Granskning av översiktsplan 2035 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och överlämnar ärendet 

till nästkommande barn- och utbildningsnämnd för beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska redovisa 

kommunen långsiktiga planering av mark- och vattenområden och hur den 

befintliga byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Översiktsplanen 

beskriver kommunens förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser. 

Den är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga 

beslut som rör mark- och vattenanvändning. Översiktsplanens innehåll kan inte 

överklagas då översiktsplanen inte är juridiskt bindande utan enbart vägledande 

för den fysiska planeringens utveckling i kommunen. Den väger dock tungt i 

och med att den är förankrad med medborgare, politiker och myndigheter. 

Översiktsplanen ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter, utan det sker 

först i samband med detaljplanering eller bygglovgivning. Översiktsplanen kan 

dock överklagas utifrån formella grund enligt kapitel 13 i PBL. 

Den 1 april 2020, kom en lagändring om hur denna aktualitetsprövning ska 

genomföras för att översiktsplanen ska fortsätta att gälla. Inom de 24 första 

månaderna efter ordinarie val ska kommunen ta fram en planeringsstrategi som 

visar hur man ska jobba med översiktlig planering under den kommande 

mandatperioden. 

 

Varför en ny översiktsplan 

Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs år 2006. Kommunstyrelsen 

beslutade år 2013 om aktualitetsprövning av nuvarande översiktsplan. I 

aktualitetsprövningen konstaterades att översiktsplanen behövde uppdateras. 

Översiktsplanen från 2006 gäller dock tills en ny är antagen. 
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Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av 

översiktsplan 2035 – Ljungby kommun. Under tiden 19 januari-31 mars 2021 

kan man lämna synpunkter på förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

• Översiktsplan 2035, Miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-13. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 28. 
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Bu § 28  2021/0039 612   

 

Utredning 7-9 skola på Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag på beredningsmötet den 1 

februari 2021 att undersöka möjligheterna till att ”inrätta” en permanent 

alternativt över tid varaktig högstadieskola på Sunnerbogymnasiet.  

I utredningen som gjorts av gymnasiechefen och en rektor på Astradskolan har 

man räknat med en 7-9 skola med fyra till fem paralleller, det vill säga 300-375 

elever och 12-15 klasser. 

 

De tilltänkta lokalerna är gamla och slitna och är i behov av en upprustning. 

Görs det inte nu finns risk att elever och personal i 7-9 skolan får en negativ 

inställning till en flytt till Sunnerbogymnasiet. 

De tilltänkta lokalerna har tillräckligt antal klassrum och också ett relativt stort 

antal grupprum. 

 

En 7-9 skola bedöms ha ett behov av cirka 30-35 lärare och ett behov av 12-15 

klassrum (exklusive specialsalar). Idrottshall finns inte.  

Tekniksal och slöjdsalar finns inte men går troligen att upprätta i annan del av 

Sunnerbogymnasiet. 

Fysik-, kemi- och biologisalar finns i direkt anslutning till de tilltänkta 

lokalerna. 

Musiksal finns men eleverna behöver då gå igenom ”gymnasiets lokaler”. 

 

Köket på Sunnerbogymnasiet har kapacitet att laga mat till 7-9 skolan.  

Dock bedöms nuvarande matsal inte vara tillräcklig för att ge alla elever 

möjlighet att sitta där och äta sin lunch. Här behöver andra alternativ arbetas 

fram.  

 

Bedömningen är att innemiljön inte är tillräckligt stor för 300-375 elever. 

 

Trafiksituationen vid Sunnerbogymnasiet är i dagsläget mycket bristfällig. Det 

är trångt för bussarna och det finns få parkeringsplatser.  
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En etablering av en 7-9 skola kräver en ombyggnad av parkeringen på 

Sunnerbogymnasiet då fler skolbussar och sannolikt fler föräldrar ska 

lämna/hämta eleverna. 

 

De sociala konsekvenserna av en etablering av en 7-9 skola på 

Sunnerbogymnasiet är svåra att bedöma. Avgörande är hur personal och elever 

väljer att arbeta med dessa viktiga frågor. 

En samexistens mellan skolledning, lärare, elever och övrig personal är 

nödvändig för att hitta former för samverkan. 

En etablering kan främja och underlätta övergången mellan högstadiet och 

gymnasiet för eleverna på den tilltänkta skolan. 

Via olika former av mentorskap kan gymnasiets elever ”växa” med ansvar vilket 

gynnar den personliga utvecklingen. Ett framgångsrikt arbete med mentorskap 

skapar trygghet, särskilt för de yngre eleverna. 

Om man inte lyckas med ovanstående finns risk för isolation, murar mellan 

elevgrupper, konflikter och otrygghet. 

 

En 7-9 skola på Sunnerbogymnasiet kräver att verksamheter som idag nyttjar 

tilltänkta lokaler flyttas. SFI, delar av övrig vuxenutbildning och gymnasiets 

vård- och omsorgsprogram behöver flytta/byta lokaler. 

Det blir mycket svårt att ersätta de salar och arbetsrum 7-9 skolan behöver med 

andra salar/arbetsrum på Sunnerbogymnasiet. 

 

Många ser stora sociala risker med att blanda högstadie- och gymnasieelever. 

 

Kostnaderna för att anpassa/renovera lokaler beräknas till minst 7 miljoner 

kronor och internhyran kommer att höjas. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-22, § 36. 

• Power point presentation, 2021-02-22. 
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Bu § 29  2021/0044 040   

 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens administrative chef redogör för den preliminära ekonomiska 

rapporten för januari 2021.  

Med anledning av positiv förändring i skatteprognos, skolmiljarden ifrån 

Skolverket, samt beslut om förändring i befolkningsprognos, så väntas barn och 

utbildningsnämndens ekonomi vara i balans vid årets utgång år 2021. 

Förvaltningens administrative chef påminner om att resultatbalansering för år 

2020 kan komma att påverka den framtida prognosen år 2021 negativt, eftersom 

det finns ett underskott avseende kostverksamhet på tekniska förvaltningen, 

vilken härrör till barn- och utbildningsnämndens positiva resultat för 

måltidsverksamheter år 2020.  

Det finns också en risk i att sänka prognosunderlaget även om detta vid årets 

början upplevs som fullt rimligt. År 2020 har varit ett år där ett okänt antal 

vårdnadshavare har valt att inte skriva in sina barn i förskola och fritidshem på 

grund av Covid-19. Vårdnadshavare som har studerat på distans på universitet 

och vuxenutbildning, samt varit permitterade kan medvetet ha hållit barn 

hemma. Det är svårt att uppskatta omfattningen.   

Det föreligger därför en stor osäkerhet i prognosen för barnantal och inskrivna 

elever på fritidshem år 2021 med anledning av Covid-19. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

18(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 30  2021/0045 040   

Omvärldsanalys för budget 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna omvärldsanalys för budget 

2022, samt överlämna denna till budgetberedningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget har det för barn- och utbildningsnämnden beslutats om 

besparingar motsvarande 10 miljoner kronor för år 2020. Beslutet ifrån 

kommunfullmäktige i juni 2019 medförde besparingar inom förskola 

motsvarande 2,5 miljoner kronor och i februari år 2020 beslutades besparingar i 

barn-och utbildningsnämnden om ytterligare 7,5 miljoner kronor. Besparingarna 

beslutade i februari 2020 härrör till största del anpassning för att kunna hantera 

ökade lokalkostnader. 

Under år 2021 kan barn och utbildningsnämnden behöva göra ytterligare 

besparingar, vilka framförallt kan härledas till minskad befolkningsprognos och 

retroaktiv justering för färre barn och elever än prognostiserat. 

Volymjustering på grund av minskad befolkningsprognos behövs åter till barn- 

och utbildningsnämnden. Ramminskningen motsvarade drygt 5 miljoner kronor. 

Historisk har barn- och utbildningsnämnden kompenserats för 75 procent av 

volymer i budgetram. För att kunna möta framtiden behöver nämnden ytterligare 

7,5 miljoner kronor, vilket härrör det retroaktiva minskningen i 

befolkningsprognosen.    

För att nå motsvarande nivå som kommuner i Kronobergs län, men även riket 

krävs en satsning motsvarande 3 000 tkr på lärverktyg i grundskola. 

För att kunna bedriva det nödvändiga arbetet mot optimal kostnadseffektivitet 

och kvalité, ökad måluppfyllelse, samt för att kunna uppfylla Skollagens krav på 

analyser på huvudmanna-nivå behöver barn-och utbildningsnämnden utökas 

med 1,0 tjänst controller/statistiker.  

Länstrafiken Kronoberg har för avsikt att ta ut en kostnad för administrativ 

handläggning och juridiskt stöd. Kostnaden kan inte finansieras inom ram och 

uppskattas till 600 tkr för Ljungby kommun. 

Skolbiblioteken utför en del av skolans pedagogiska uppdrag med uppgift att 

stödja elevernas lärande. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att 
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främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbiblioteken hör 

organisatoriskt till barn- och utbildningsförvaltningen. Skolbibliotekarie behöver 

tillföras barn-och utbildningsnämnden. Uppskattad kostnad motsvarar 550 tkr. 

Centrala elevhälsan har behov av ytterligare 0,5 skolsköterska under år 2022 för 

att kunna bi-behålla en god kvalité. Uppskattad kostnad är 380 tkr.  

DF respons implementerades under hösten år 2019. Det är ett program för 

elevdokumentation för att kunna hantera bland annat kränkningar och 

elevanteckningar på ett sätt som uppfyller Skollagens krav. Kostnaden 

motsvarar ca 100 tkr årligen.   

Fler och fler elever uppnår inte behörighet till gymnasiet och/eller är i behov av 

extra stöd för att klara sina studier. För att möta detta kommer det ställas stora 

krav på gymnasieskolan, både organisatoriska och ekonomiska. En åtgärd för att 

möta elevers ökade behov av extra stöd är att förstärka verksamheten Fokus med 

2-3 speciallärare. 

Utmaningen för gymnasiesärskolan är att möta ett ökat antal elever. Det handlar 

både om kompetensförsörjning och att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Höjd prognos för elevantal år 2022. Resursfördelning till verksamheterna 

behöver utredas. 

En utmaning för vuxenutbildningen är att korta utbildningstiden för att de 

studerande efter avslutade studier ska komma i arbete och egen försörjning. En 

fortsatt dialog med näringslivet är viktigt i detta arbete. Genom att lyssna in 

vilka kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar kan vuxenutbildningen 

arbeta fram flexibla utbildningspaket. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 

omvärldsanalys 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03. 

• Omvärldsanalys till BU 2022, 2021-02-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 16. 

 

Skickas till 

Budgetberedningen 
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Bu § 31  2020/0051 040   

Bokslut 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn-och 

utbildningsnämndens bokslut för år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden slutade på ett 

överskott på 1 400 tkr, vilket motsvarar 0,2 procent av den totala budgeten för år 

2020. 

Barn- och utbildningsnämndens budget är till mycket stor del finansierad av 

olika typer av statsbidrag. Statsbidragen har därmed kommit att bli mycket 

avgörande för såväl nämndens mål som ekonomiska resultat. Riktade statsbidrag 

(specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa 

betalas inte ut med automatik, utan måste sökas och sedan återredovisas. 

Överskottet för år 2020 beror till stor del på att mer statsbidrag än väntat har 

kunnat återredovisas. Samtidigt har verksamheterna fått statligt stöd för att 

lindra de negativa effekterna av Corona-pandemin. Staten under vissa perioder 

av år 2020 stått för hela eller delar av sjuklöneansvaret, vilket har påverkat årets 

utfall i positiv riktning. 

Bidrag ifrån Migrationsverket har minskat ifrån 7,3 mkr för år 2019 till 4,6 mkr 

år 2020, vilket det också budgeterats för. 

Verksamheterna har under år 2020 arbetat med budgetanpassningar motsvarade 

10 mnkr för att nå budget i balans. Budgetanpassningarna påbörjades först under 

hösten, och därmed har den ekonomiska prognosen kunnat förbättras betydligt 

under årets sista månader.  

Under år 2020 har 45,5 mkr erhållits i statsbidrag ifrån Skolverket, vilket är en 

ökning jämfört med erhållna 41,8 mkr för år 2019. Anledningarna till ökningen 

är framförallt att mer medel har kunnat återredovisas som använda ute i 

verksamheterna med där tillhörande utvecklingsplaner, samt att bidraget 

Likvärdig skola har ökat i omfattning. 

De största avvikelserna härrör förskola och grundskola.  

De största avvikelserna inom förskola avser lokaler och inventarier motsvarande 

2,7 mnkr, samt förlorade intäkter på grund av avgiftsreducering för 

vårdnadshavare som valt att hålla barn hemma, 1,1 mnkr. Återstående del av 

underskottet utgörs av interkommunal ersättning och bidragsbelopp.  
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Resultatet för grundskola slutade år 2020 på en negativ avvikelse motsvarande 

7,8 mnkr mot budget. Den största negativa avvikelsen för grundskola beror på 

ett underskott avseende kostnader för elevassistenter. Kostnaden för 

elevassistenter uppgick år 2020 till 2,7 mnkr utöver budget. Näst störst avvikelse 

härrör skolmåltider som uppgick till en kostnad motsvarande 2,5 mnkr utöver 

budget. Även lokalkostnader stod för en större avvikelse och uppgick till 1,5 

mnkr utöver budget. Bidragsbeloppen kostade totalt 1 mnkr utöver budget, samt 

skolskjuts 500 tkr. Personalkostnader för undervisning, samt fortbildning var i 

balans vid årets slut. 

Verksamheter Utfall år 

2020 

Budget år 2020 Avvikelse år 

2020 

10 Nämnds- och 

styrelseverksamhet 

1 244 993 -251 

40 Gemensam 

administration 

41 073 47 789 6 716 

41 Förskola 159 198 155 252 -3 946 

42 Fritidshem 33 005 33 831 825 

43 Förskoleklass 13 998 14 939 941 

44 Grundskola 293 253 285 418 -7 835 

45 Grundsärskola 14 599 15 398 799 

46 Gymnasieskola 118 634 121 407 2 772 

47 Gymnasiesärskola 4 351 2 998 -1 352 

48 Kommunal 

vuxenutbildning 

11 958 14 698 2 740 

TOTALT 691 314 692 723 1 409 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna bokslut år 

2020. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08. 

• Barn-och utbildningsnämndens bokslut 2020, 2021- 02-08. 

• Barn-och utbildningsnämndens mål 2020, 2021-02-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 17. 
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Bu § 32  2021/0013 040   

 

Budgetanpassning 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetanpassningen enligt 

förvaltningens förslag till beslut med en buffert motsvarande 1 726 tkr efter 

budgetanpassning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fördelning av skolmiljard, justering av skatteprognos och justering av prognos 

för elev och barnantal har medfört att de stora föreslagna budgetanpassningarna 

inte kommer att behöva genomföras år 2021.  

 

Barn-och utbildningsnämnden kommer att få ta del av 13,7 miljoner i utökad 

ram för år 2021, vilket härrör en positiv skatteprognos. 

 

Förvaltningens administrative chef redogör för att medel motsvarande 

föreslagen budgetanpassning 2021 behöver tillföras nämnden alternativ anpassas 

för att nå en budget i balans år 2022.  

 

Justering av skatteprognosen balanserar ett underskott i förskola motsvarande 3 

miljoner kronor, samt 9,5 miljoner kronor i grundskola.  

 

Justering av prognos för elevantal och barnantal år 2021 motsvarar 3,8 miljoner 

på förskola och 2,6 miljoner inom grundskola.  

 

Skolmiljarden tillfaller grundsärskola motsvarande 1,5 miljoner kronor och 

gymnasiesärskola 1,1 miljoner kronor.  

 

Buffert år 2021 före budgetanpassning motsvarar 1 366 tkr, och buffert efter 

budgetanpassning motsvarar 1 726 tkr. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades kl. 13.29-13.37 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09. 
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• Sammanställning av möjliga budgetanpassningar år 2021, 2021-02-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 18. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-22, § 33. 
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Bu § 33  2021/0058 600 

Delegationsordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna förändringar i Barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning, samt att denna ska börja gälla från 

och med 2021-02-24. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med delegation av beslutanderätt avses barn-och utbildningsnämndens rätt att 

låta någon annan fatta beslut å barn-och utbildningsnämndens vägnar, men barn-

och utbildningsnämnden är ändå ansvarig för de beslut som fattas. Mottagaren 

av delegerad beslutanderätt benämns delegat. 

Syftet med att barn-och utbildningsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är 

att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 

planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Syftet att också 

åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och 

snabbare handläggning och att därigenom uppnå bättre service och ökad 

effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de 

anställdas befogenheter. Meningen är ett levande dokument. 

Följande ändringar/tillägg har gjorts:  

• Skolområdeschef benämns istället verksamhetschef 

• Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid fattas av 

utvecklingsledare/expert särskola istället för administrativ chef 

• Beslut om avslag avseende vårdnadshavares önskemål om byte av 

förskola fattas av utvecklingsledare/expert särskola istället för 

administrativ chef 

• Administrativ chef ansvarar för personalärenden avseende administrativ 

chef för gymnasiet istället för gymnasiechef 

• Chef för resursenheten har tagits bort och ansvar för personalärenden för 

elevassister har istället rektor  

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

25(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-22. 

• Delegationsordning med markerade justeringar 2021, 2021-02-22. 

• Delegationsordning 2021 (version 1), 2021-02-22. 

 

 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen 
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Bu § 34  2021/0042 624   

 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insatser i Ljungby kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 

för elevhälsans medicinska insatser för 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som 

ankommer på vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

Vårdgivaren skall enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet mad 

patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder som vidtagits.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-28. 

• Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 19. 
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Bu § 35  2021/0043 624   

 

Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insatser 2020 i Ljungby kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 

elevhälsans medicinska insatser för 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivare som omfattas av 1 kap. § 1 och 2 (2017:30) bör med dokumentation 

som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Elevhälsans medicinska insatser lyder under hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), vilket är en ramlag som sammanfattar mål och riktlinjer för all 

svensk hälso- och sjukvård. Personalens kunnande och tillgång på utrustning 

och lokaler ska garantera god kvalitet och ge trygghet för vårdsökande. Barn och 

utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på 

vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

 

Verksamhetsberättelsen bör innehålla hur arbetet systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkra hur verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 

kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

och vilka resultat som har uppnåtts. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-28. 

• Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 20. 
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Bu § 36  2021/0047 603   

 

Resursfördelning särskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningen till 

grund- och gymnasiesärskolan enligt förslag i bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Resursfördelningen till grund- och gymnasiesärskolan gällande lärarresurser 

utgår från en modell som är inarbetad sedan länge. Modellen ger 0,37 lärarresurs 

per elev och vissa år har det behövts justeringar när elevtalen varit få. Läsår 

2021/22 kan vi följa modellen utan större justeringar. Elevtalen är en prognos 

som kan komma att förändras. När det gäller elever från särskolan som är 

integrerade i grundskolan så ger modellen 0,15 per elev. Det är endast 1 elev 

som prognostiseras vara integrerad.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Modellen har utvärderats med rektorerna i särskolan och anses fungera vid 

tilldelning av lärarresurser. Förvaltningen har gjort en sammanställning av svar 

från en del andra kommuner om hur de fördelar sina resurser. Det kan 

konstateras att det görs ganska olika. Rektorerna har i uppdrag att göra en 

individuell bedömning av elevernas behov och i sin tur fördela resurser.  

 

Finansiering 

Via vårt resursfördelningssystem. 

 

Förvaltningens beredning 

Samtal och utvärdering med rektorerna. Expert särskola, gymnasiechef och 

administrativ chef har medverkat. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03. 

• Bilaga, resursfördelning särskola. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 21. 
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Bu § 37  2020/0280 600   

 

Lokaler Torpa 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och överlämnar ärendet 

till nästkommande barn- och utbildningsnämnd för beslut.  

En formell dialog med den föräldrakooperativa förskolan Vårblomman ska tas 

innan ett beslut kan fattas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalen i Torpa som användes till förskola och fritidshem är utdömd och 

stängd. Alternativa lösningar ifall lokalen ska ersättas kan vara att etablera en 

modul. Ett annat alternativ är att hyra lokaler i anslutning till Torpa. Tekniska 

förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kostnader gällande dessa två 

alternativ. Sedan tidigare har utredningar från Tekniska förvaltningen visat att 

det inte finns några lämpliga alternativ till att bedriva verksamhet i befintliga 

byggnader i Torpa. Nybyggnation som alternativ har också blivit utrett. Detta 

har tidigare redovisats i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Behovet av en förskola och fritidshem i Torpa anses vara litet utifrån antalet 

barn/elever. De barn och elever som gick i Torpa har idag placeringar på andra 

förskolor/fritidshem.  

Vårdnadshavare har framfört synpunkter på att de får lång väg att köra sina barn 

till andra förskolor. Om barn- och utbildningsnämnden anser att det ska finnas 

en förskola i Torpa eller i anslutning till Torpa så behöver det avsättas medel för 

det.  

Det kan ta tid att bygga upp en ny verksamhet då barnen/eleverna fått nya 

placeringar och vårdnadshavare eventuellt inte vill flytta sina barn igen.  

Personalen som arbetade i Torpa har fortfarande sin placering där. Vi har i 

förvaltningen erfarenhet av att det finns svårigheter med att rekrytera personal 

till verksamheten i Torpa. Det har funnits en känslighet och svårighet att ersätta 

personal när ordinarie personal varit frånvarande av någon orsak. Likvärdighet 
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Justerandes sign   

 

och kvalité är faktorer som behöver beaktas vid ett eventuellt beslut om att 

bedriva fortsatt verksamhet i Torpa. 

Om vårdnadshavare önskar ska pedagogisk omsorg erbjudas (Skollagen). Det är 

ett alternativ att bedriva pedagogisk omsorg istället för förskola om det ska 

finnas verksamhet i Torpa.  

 

Finansiering 

• Kostnaden för en modul uppges vara: 1 st modul. Tk har utgått från 

siffrorna för Donationsgatans förskolemodul.  

            Driftskostnader: betalas av BoU. 

• Hyra lokal, Kyrkskolan. En uppskattning av externa hyran till ca 10 – 15 

tkr per månad. Här bör ingå uppvärmning, bruks el, V/A. 

            En externhyra på 15 tkr blir internhyran, inklusive administration,186 tkr     

            per år. 

 

Båda förslagen måste utredas mer. En upphandling gällande modulbyggnad 

utifrån kravspecifikation måste också göras för att vi ska få en exakt 

kostnadsbild. Tidsaspekten/avtalstiden är avgörande för vilka kostnader det blir.  

 

Förvaltningens beredning 

Samråd med Tekniska förvaltningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03. 

• Skrivelse från projektledare Anna Tönnesen, Fastighetsavdelningen, 

2021-02-03. 

• Donationsgatans modul, behovsanalys Torpa finns sedan tidigare, 

underlag gällande befintliga byggnader samt nybyggnation finns sedan 

tidigare. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 22. 
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Bu § 38  2021/0038 600   

 

Idrottssalsbyggnaden på Stensbergskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag 

att påbörja en förstudie angående idrottssalsbyggnaden och de utökade 

lokalbehoven på Stensbergskolan.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande idrottssalsbyggnad är uttjänt – taket sjunker, golvet sväller, läckage i 

omklädningsrum med mera. Det är även svårt att bedriva verksamhet enligt 

gällande styrdokument då salen är för liten och ej är modernt utrustad. I samma 

byggnad finns idag även en trä- och metallslöjdssal.  

På grund av att elevantalet har ökat markant de senaste åren så har ett behov av 

ny musiksal samt fler arbetsplatser för lärare uppstått. 

En ny byggnad behöver byggas som innefattar en idrottssal med tillhörande 

omklädningsrum för elever och lärare, en trä- och metallslöjdssal, en musiksal 

samt lärararbetsplatser.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

En idrottssal och slöjdsal som säkerställer lagkraven måste finnas i anslutning 

till Stensbergskolan. Denna byggnad bör innehålla idrottssal med tillhörande 

omklädningsrum, trä- och metallslöjdsal men även musiksal samt 

lärararbetsplatser. På grund av att skolans elevantal har ökat finns det en vinning 

i att se över möjligheterna till att inkludera även ny musiksal och fler 

lärararbetsplatser i förstudien.  

Förväntade effekter om lokalbehovet inte tillgodoses:  

Svårigheter att bedriva undervisning i idrott och musik.  

Arbetsmiljöproblem kommer att uppstå.  

I värsta fall kan byggnaden bli omöjlig att använda av säkerhetsskäl. 
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Finansiering 

Kommer i ett senare skede. 

 

Förvaltningens beredning 

Behovsanalys är genomförd av rektor Carin Jonasson och lokalsamordnare 

Marie Svensson, i dialog med fastighetschef Eva Jönsson. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22. 

• Behovsanalys. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 27. 

 

 

 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

33(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 40 2019/0001 600   

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och val av ny kontaktpolitiker 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Daniel Gaal (SD) till ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt till ny 

kontaktpolitiker  

 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Vuorio (SD) meddelar den 30 december 2020 att hon avsäger sig 

uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan. 

Sverigedemokraterna har inkommit med förslag till ny ledamot. I ett mejl från 

den 17 januari 2020 föreslår Sverigedemokraterna att Daniel Gaal (SD) utses till 

ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Helena Vuorio (SD) var också ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott och därför behövs ny ersättare i arbetsutskottet utses. 

Helena Vuorio (SD) var också kontaktpolitiker och därför behöver en ny 

kontaktpolitiker utses. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 8. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 31. 

 
 

Skickas till 

Daniel Gaal (SD)
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Bu § 41 2021/0006 600   

 

Ordförandebeslut gällande Fjärr-/distansundervisning 
2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tidigare ordförandebeslut att 

årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 tidvis ska övergå till fjärr-/distansundervisning 

under vecka 9.  

Årskurs 7 och årskurs 9 arbetar på distans vecka 9. Årskurs 8 har undervisning 

på skolan. 

Tidigare taget beslut gäller för resterande veckor fram till och med vecka 12 om 

inte annat meddelas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförda riskanalyser tas beslut om fjärr-/distansundervisning tidvis för 

årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9. Beslutet gäller vecka 9.  

Lunch kan avhämtas på närmsta skola.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Med anledning av smittläget visar riskbedömningen att det ses som svårt att 

klara utmaningen med trängsel på våra F-9 skolor.  

Därför bör det ges möjlighet till utglesning genom att två årskurser i taget 

arbetar på distans. 

 

Förvaltningens beredning 
Barn- och utbildningschefen har tillsammans med ordförande i nämnden, 

verksamhetschefer, gymnasiechef och rektorer för högstadiet tagit fram förslag 

till utglesning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 11. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-22, § 34. 

• Barn- och utbildningsnämndens ordförandes tjänsteskrivelse, 2021-02-

18. 
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Bu § 42 2021/0006 600   

 

Återgång från distansundervisning åk F-6 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla elever i årskurs F-6 återgår till 

undervisning enligt schema.  

Beslutet gäller från och med vecka 9 och tillsvidare. Vid förändrat läge avseende 

smittspridningen av Covid 19 krävs ett nytt beslut samt att förvaltningen följer 

upp riskanalyser. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar barn- och 

utbildningsnämnden om att nämnden behöver besluta om att alla elever i årskurs 

F-6 återgår till undervisning enligt schema. Beslutet gäller från och med vecka 9 

och tillsvidare. Vid förändrat läge avseende smittspridningen av Covid 19 krävs 

ett nytt beslut. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-22, § 35. 

• Barn- och utbildningsnämndens ordförandes tjänsteskrivelse, 2021-02-

22. 
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Bu § 43 2021/0052 631 

Informationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Rektorn på Bolmsö skola informerar nämnden om situationen på skolan. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att det fortfarande 

förekommer oförklarliga bett bland barn och personal på Bergalyckans 

förskola i Lagan. Kommunen har varit i kontakt med en rad experter på 

området och förvaltningen jobbar vidare för att snarast hitta en lösning 

på problemet. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om aktuella 

personalrekryteringar. Ny utvecklingsledare börjar den 1 april 2021. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om förvaltningens framtida 

byggnationer. 

• Barn- och utbildningschefen ger en aktuell lägesrapport över barnens 

bästa gäller. På intranätet finns 2 filmade presentationer om processen 

som kan användas i verksamheter och arbetsgrupper. Filmerna är ett 

komplement till övriga presentationer, workshops och utbildningar som 

genomförs. 

• Gymnasiechefen ger en aktuell lägesrapport från gymnasieverksamheten. 

• Gymnasiechefen har haft ett första möte med studentkommittén gällande 

årets studentfirande. 

• Utvecklingsledaren informerar om förvaltningens arbete med Hitta 

språket och Hitta matematiken som är ett stöd för att kartlägga elevers 

kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i 

förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 

2019. Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan de som 

undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever 

som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska 

uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. 

Man ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra 

anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. 

Beslutsunderlag 

• Power point presentation Hitta språket och Hitta matematiken. 
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Bu § 44     

 

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2021/0026.612 

Beslut 2021-01-19 från Skolinspektionen gällande anmälan om en eller flera nya 

inriktningar på naturbruksprogrammet vid Ryssbygymnasiet. 

 

Bu 2021/0025.041 

Beslut 2021-01-12 från Kommunstyrelsen gällande antagande av detaljbudget 

och verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2021. 

 

Bu 2021/0024.042 

Beslut 2021-01-12 från Kommunstyrelsen gällande fastställande av 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

 

Bu 2021/0053.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0054.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-01-13. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-02-10. 
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Bu § 45 2021/0019 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 2021/2022 

tagna under perioden 2021-01-20 till och med 2021-02-15. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-02-08. 

 

 

 


