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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 26 maj 2021, klockan 8.15-14.45. Mötet ajournerades kl.9.28 – 9.45. 

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) (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 (deltog via Teams) 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 83-98 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, verksamhetschef, § 91 (deltog via Teams) 

Marie Svensson, lokalsamordnare, § 91 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 93,96 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 86-89 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, §§ 84-85 (deltog via Teams) 

Paula Svensson, samordnare statsbidrag § 87 (deltog via Teams) 

Gunlög Lindell, projektledare, § 90 (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, § 95 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 92,94  (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M),ej tjänstgörande ersättare, §§ 83-98 (deltog via Teams) 

Stefan Bramstedt (M) ej tjänstgörande ersättare, §§ 83-98 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 83-96 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 83-96 (deltog via Teams) 
 

Justerare Lars Solling (L) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception måndagen den 31 maj 2021 kl.13.00. 

Paragrafer 83-98   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Lars Solling (L) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 26 maj 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 31 maj 2021 

Överklagningstid 31 maj 2021 – 21 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 22 juni 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 83      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Kommunikationsbrev till Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region 

Kronoberg daterat 2021-05-18. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Anvisningsskola inför högstadiet Ryssby 

• Anvisningsskola inför högstadiet Lingbygdens friskola 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  

Två ärenden behöver tas bort från dagordningen. 
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Bu § 84  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

april 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Utfall april 
2021 

Ack. utfall 
2021 

Budget 
2021 

Ack. 
förbrukning 

2021 

  Prognos      
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet 121 437 1 057 41,3% -250 

Öppen förskola -156 488 1 908 25,6% 250 

Förskola 15 057 56 675 154 242 36,7% 0 

Pedagogisk omsorg 2 0 0 0,0% 0 

Fritidshem 3 225 11 890 31 460 37,8% -5 000 

Förskoleklass 1 561 4 981 15 295 32,6% 0 

Grundskola 30 193 106 165 287 669 36,9% 0 

Grundsärskola 1 567 5 486 15 990 34,3% 0 

Gymnasieskola 7 752 39 938 122 899 32,5% 0 

Gymnasiesärskola -340 1 005 3 961 25,4% 0 

Grundläggande vuxenutbildning 259 1 016 2 376 42,8% 0 

Gymnasial vuxenutbildning 521 2 001 6 106 32,8% 0 

Särskild vuxenutbildning 22 88 279 31,4% 0 

Svenska för invandrare 329 1 722 5 188 33,2% 0 

Gemensam administration 2 738 8 834 53 511 16,5% 5 000 

Summa 62 850 240 726 701 941 34,3% 0 

 

Efter april visar prognosen på en budget i balans år 2021. Ackumulerad 

förbrukning till och med april månad ligger en procentenhet över riktvärdet på 

33,3procent.  

En förutsättning för budget i balans är att enheterna vid årets slut till största del 

klarar av att hantera de negativa resultatbalanseringarna, samt att samtliga söka 

statsbidrag kan återredovisas i enlighet med tidigare år.  
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Nämnd och styrelseverksamhet ser ut att överskrida budget beroende på en 

negativ resultatbalansering.  

Öppen förskola visar på en positiv prognos på grund av en positiv 

resultatbalansering. 

Fritidshem ser ut att överskrida sin budget för personal, elevstödjande 

verksamhet samt bidragsbelopp till fristående verksamheter. Fritidshem behöver 

hantera den budgetanpassning som beslutades under år 2020.   

Grundskola har för år 2021 ett budgettillskott motsvarande 9 500 tkr vilket är 

medel som avser en tillfällig tilldelning till nämnden enbart för innevarande år. 

Utan denna utökade budget för år 2021 hade underskottet motsvarat detsamma. 

Detsamma gäller för förskola där 3 000 tkr tillfälligt har erhållits för år 2021. 

Skatteprognosen kompenserar underskott i resursfördelningen i grundskola och 

förskola avseende personalkostnader och kostnader för bidragsbelopp.  

Gymnasiesärskola har tillfälligt under år 2021 kompenserats med 1100 tkr och 

grundsärskola med 1500 tkr. Dessa medel avser skolmiljarden.  

Åtgärder behöver vidtas inför budget 2022. Om ingen budgetanpassning görs 

inför år 2022, så motsvarar skolmiljarden och det tillfälliga stödet för 

skatteprognosen motsvarande budgetunderskott för år 2022. Utöver detta 

tillkommer avvikelser mot befolkningsprognosen.  

Gemensam administration har en positiv resultatbalansering vilket ger ett 

överskott för 2021. 

En bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-05-11. 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning 2021-05-11. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 69. 
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Bu § 85  2021/0166 040   

Utbetalning av bidragsbelopp efter årets resultat 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen avseende bidragsbelopp 

efter årets resultat 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att kommunens resultat fastställts för 2020 ska de fristående 

verksamheterna ersättas i fall kommunen bedrivit respektive verksamhet till en 

högre kostnad än budgeterat.  

Enligt SKR ska även negativ resultatbalansering hanteras gentemot fristående 

inom 3 år efter beslut. 

Verksamheter för måltider slutade på ett positivt resultat, men har påverkats av 

en negativ resultatbalansering efter år 2020. Verksamheter för måltider är 

därmed i balans.  

Intäktsunderskott som beror på kommunens vädjan att hålla barn hemma under 

pandemin har räknats bort. Även barn och utbildnings resultatbalansering från 

2019 har räknats bort eftersom de fristående verksamheterna redan 

kompenserats för resultatet 2019. 

Efter ovanstående justeringar blir underskotten för kommunens verksamheter 

enligt tabellen nedan. I tabellen redovisas även underskott per barn baserat på 

antal barn i kommunens verksamheter i oktober 2020. 

Verksamhet Underskott Antal barn Underskott 

per barn 

Förskola 51 723 kr 1166 44 kr 

Fritidshem 2 996 412 kr 1027 2 918 kr 

 

De fristående verksamheterna kompenseras utifrån det antal barn de hade i 

oktober 2020. 
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För fristående förskolor utbetalas: 

Fristående 

verksamhet 

Antal 

barn 

Utbetalning 

Förskolan Biet 20 887 kr 

Kullerbyttans 

förskola 

20 887 kr 

Lingbygdens 

förskola 

41 1 819 kr 

Prästgårdens 

förskola 

34 1 508 kr 

Skaparglädjens 

förskola 

20 887 kr 

Vårblommans 

förskola 

13 577 kr 

Älgens förskola 23 1 020 kr 

Summa 171 7 585 kr 

 

För fristående fritidshem utbetalas: 

Fristående 

verksamhet 

Antal 

barn 

Utbetalning 

Lingbygdens 

fritidshem 

22 64 188 kr 

Thoren framtid 

fritidshem 

48 140 047 kr 

Vårblommans 

fritidshem 

8 2 334 kr 

Summa 78 227 576 kr 

 

En bedömning ur ett barnperspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse – Utbetalning av bidragsbelopp efter 

årets resultat år 2020, 2021-05-03.  

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 70. 
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Bu § 86  2021/0140 600   

Ny ledningskrets Lingbygdens friskola ekonomisk 
förening 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny ledningskrets på 

Lingbygdens friskola ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening har meddelat förändring utav 

ägarförhållande.  

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för godkännande av 

huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar 

gälla den 1 januari 2019. De aktuella förändringarna återfinns främst i 

skollagens 2 kapitel.  

En huvudman som sedan tidigare är godkänd att bedriva verksamhet inom 

skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller 

insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.   

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska 

förutsättningar att bedriva verksamheten. Detta innebär att kommunen inom 

ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de 

nya kraven. 

Förändringar i personkretsen ska meddelas kommunen. Med personkrets menas:  

• Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på 

annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk 

företrädare) • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

• Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag  

• Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten (minst 10 % av röstberättigat 

aktiekapital). 

Hänsyn till barnperspektivet ej relevant. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår godkänna förändring av ledingskrets. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Ny ledningskrets Lingbygdens friskola, 

2021-04-30.  

• Ägar- och ledningskrets Lingbygdens friskola, 2021-04-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 71. 
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Bu § 87  2021/0149 631   

Avslut av delade placeringar i förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen avseende ny intern rutin 

för folkbokföring och avtal för interkommunal förskoleverksamhet, samt avslut 

av delade placeringar i förskola.   

Sammanfattning av ärendet 

Med delad placering menas placering för ett barn varannan vecka på en förskola 

i Ljungby kommun och varannan vecka en placering på en annan förskola i en 

annan kommun. 

I Ljungby kommun finns det inte något politiskt beslut huruvida vårdnadshavare 

tillåts att ha delade placeringar i förskola eller inte, vilket det gör i vissa andra 

kommuner. Enligt Skolverket ska den styrande faktorn vara huruvida det 

föreligger särskilt behov hos barnet. En kommun kan därför inte ta beslut om att 

alltid eller aldrig dela en placering.  

Arbetsgången på barn- och utbildningsförvaltningen har varit att en begäran om 

yttrande har skickats till hemkommunen som i vissa fall gått med på att betala 

för halva placeringstiden till Ljungby kommun. Om den andra kommunen inte 

har gått med på att dela placering så har vårdnadshavaren nekats delad 

placering. Hänsyn har också tagit till barnets ålder, samt om det har funnits 

särskilda skäl.  

Rutinen för kontroll av folkbokföringskommun för barn i förskola har 

konstaterats ha vissa brister. Det går att knyta bristerna till verksamhetssystemet 

där informationen i nuläget behöver arbetas fram med viss manuell 

handpåläggning. Arbetssättet är till viss del tidkrävande och den manuella 

handpåläggningen innebär en viss risk. När det nya verksamhetssystemet 

implementeras kommer hantering att kunna ske på ett säkert sätt.  

En intern rutin för kontroll och uppföljning av folkbokföringskommun har tagits 

fram för att hantera så att avtalsproblem inte ska kunna uppstå fram till dess att 

det nya verksamhetssystemet har implementerats. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har för den juridiska delen tagit hjälp av 

skoljurist på JP Skolnet i frågan om hur delade placeringar där hemkommunen 

motsäger sig att betala fakturor till Ljungby kommun bör hanteras.  

Ljungby kommun har rätt att avsluta dessa placeringar. För barnets bästa fattas 

beslut om att placeringar avslutas först efter sommaren, 31 augusti år 2021. Det 

är två barn som berörs av nya beslut. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30. 

• JP Skolnet Utredning placering förskola, 2021-04-30.  

• Rutin folkbokföring interkommunal verksamhet, 2021-04-30.  

• Följebrev avslut av placering i förskola, 2021-04-30.  

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 72. 
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Bu § 88  2020/0102 040   

Fördelning av investeringsanslag till enheter år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen avseende fördelning av 

investeringsmedel år 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsmedel fördelas till enheterna med utgångspunkt ur behov.  

En bedömning görs huruvida varje sökande enhet bör/kan göra investeringen 

eller inte. Enheters förmåga att hantera kort- och långsiktiga drift- och 

underhållskonsekvenser beaktas. 

 

Hänsyn till barnperspektivet ur perspektivet jämlikhet.   

Enhet Fördelning investeringsmedel år 2021 (tkr)

Lidhult förskola 23 300                                                                       

Kånna förskola/ fritidshem 91 743                                                                       

Harabergsgatans förskola 39 000                                                                       

Astrad förskola 28 000                                                                       

Astradskolan 131 900                                                                     

Ekenbackenskolan 135 000                                                                     

Ekebackens förskola 21 500                                                                       

Stensbergs förskola / 20 000                                                                       

Lasarettsgatans förskola 116 500                                                                     

Stensbergsskolan 226 883                                                                     

Kungshög 270 000                                                                     

Byagården och Rydgatan 51 000                                                                       

Lidhultskolan 175 000                                                                     

Ryssby 165 000                                                                     

Vittaryd 50 000                                                                       

Donationsgatans förskola 65 000                                                                       

Angelstad 30 000                                                                       

Fogde 50 000                                                                       

Agunnaryd 67 500                                                                       

Hamneda 82 200                                                                       

Totalt 1 839 526                                                                  
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30.  

• Fördelning av investeringsanslag 2021, 2021-04-30.  

• Investeringsuppföljning 2021-04-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 74. 
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Bu § 89  2021/0128 600   

Barn- och utbildningsnämndens yttrande avseende 
granskning av ekonomistyrning och resursfördelning 
inom grundskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrande avseende 

granskning av ekonomistyrning och resursfördelning inom grundskola och 

överlämna yttrandet till Kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens resursfördelning inom grundskolan. Uppdraget ingick i 

revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen var att bedöma om 

nämnden fördelade resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i 

enlighet med lagstiftningen. Granskningen syftade även till att bedöma om barn- 

och utbildningsnämnden hade en ändamålsenlig ekonomistyrning och om 

nämnden vidtagit erforderliga åtgärder för att grundskoleverksamheten ska 

kunna nå en budget i balans.  

Rekommendationer: 

1.Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet genomföra en uppföljning av 

nuvarande resursfördelningsmodell för att säkerställa att utbildningen är 

likvärdig och att resursfördelningen stödjer en ökad måluppfyllelse för eleverna 

En översyn bör även göras av vilka faktorer utifrån socioekonomiska aspekter 

som är avgörande för elevernas måluppfyllelse med hänsyn till elevers olika 

behov och förutsättningar. 

 

2.Revidera nuvarande riktlinjer för riktat stöd/tilläggsbelopp och tydliggöra 

principer för resursfördelning och krav på uppföljning av hur bidragen använts. 

 

3.Analysera hur riktat stöd/tilläggsbelopp får avsedd effekt för den enskild 

eleven i syfte att öka måluppfyllelsen. 
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4.Säkerställa att de åtgärder som pågår för att stärka skolornas kvalitet och 

utveckla skolledarnas och lärarnas kompetens får avsedd effekt i 

verksamheten. 

 

5.Vidta kraftfulla åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom 

grundskoleverksamheten. Uppföljningen som presenteras för nämnd bör 

kompletteras med analys kring orsak till kostnadsutfallet och förslag på 

åtgärder. 

Hänsyn till barnperspektivet ej relevant. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att föreliggande yttrande lämnas till 

Kommunrevisionen gällande KPMG:s granskning av ekonomistyrning och 

resursfördelning inom grundskola. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-03.  

• Utvärdering av resursfördelningsmodell i grundskola 

• KPMG - Granskning av ekonomistyrning och resursfördelning inom 

grundskola 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 73. 

 

 
 

Skickas till 
Kommunrevisionen 
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Bu § 90  2021/0165 600   

Förstudie gällande ny byggnad för idrott-, slöjd-, och 
musikundervisning på Stensbergskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta 

att förstudien godkänns och att programfasen inleds med tillägget att 

förvaltningen i nära samråd med kultur- och fritidsförvaltningen ser över 

behovet av storlek gällande gymnastikhall för att maximalt kunna utnyttja 

anläggningen även efter kontorstid. Vilket behov ser kultur- och 

fritidsförvaltningen att de har och hur kan detta samordnas med de behov av 

lokalitet som barn- och utbildningsförvaltningen i nuläget har för att på ett så 

effektivt sätt såväl ekonomiskt som utvecklingsmässigt gynna de båda 

förvaltningarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Idag är idrott- och träslöjdundervisningen förlagd i en fristående byggnad som 

under lång tid dragits med problem med tak som sviktar under snötyngder, 

läckage i omklädningsrum och golv som sväller samt att idrottshallen är för 

liten. Och eftersom både antal elever och personal har ökat kraftigt de senare 

åren, har man brist på lärararbetsplatser och musiksal.  

Enligt nuvarande läroplan bör textil- och träslöjdsundervisning ske i nära 

samverkan och det är svårt rent praktiskt om de är förlagda till varsin byggnad. 

Förstudien visar att lösningen på ovan nämnda behov är att man samlar all 

idrott-, slöjd- och musikundervisning i en ny byggnad. På så sätt kan nuvarande 

textilslöjdsal möbleras till lärararbetsplatser utan ombyggnad. 

Placeringen av byggnaden föreslås till skoltomtens sydöstra hörn, där förskole- 

modulerna står. Det innebär att man kan bedriva undervisning som vanligt under 

hela byggtiden och riva den gamla byggnaden först när man har tagit den nya i 

bruk. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 

Ärendet bedöms uppfylla barnkonventionens innehåll. Ärendet följer direktiven 

i kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning. 
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Finansiering 

Projektet finansieras via investeringsmedel. 

 

Förvaltningens beredning 

Förstudien har gjorts i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen för att 

konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. 

 

Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD) yrkar gällande förstudie gymnastikhall/slöjdsalar 

Stensbergskolan att förvaltningen i nära samråd med kultur- och 

fritidsförvaltningen ser över behovet av storlek gällande gymnastikhall 

för att maximalt kunna utnyttja anläggningen även efter kontorstid. 

Vilket behov ser kultur & fritidsförvaltningen att de har och hur kan 

detta samordnas med de behov av lokalitet som barn- och 

utbildningsförvaltningen i nuläget har för att på ett så effektivt sätt såväl 

ekonomiskt som utvecklingsmässigt gynna de båda förvaltningarna. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut tillsammans med Emil 

Torstenssons (KD) yrkande som tillägg till beslutet och finner att de gör så. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16. 

• Behovsanalys 2021-01-21. 

• Förstudie 2021-04-15. 

• Tekniska nämnden, 2021-05-04, § 62. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 75. 

  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 91  2021/0164 600   

Information lokalbehov Agunnaryd 

Beslut 

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

en behovsanalys gällande förskole- och skollokaler i Agunnaryd.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Förskole- och skollokaler i Agunnaryd har varit uppe för diskussion i olika 

sammanhang under en lång tid och är återigen aktuella. För att utreda ärendet 

vidare behöver politikerna i barn- och utbildningsnämnden ge förvaltningen i 

uppdrag att göra en behovsanalys med fokus på förskole- och skollokaler.  

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

En aktuell utredning där alla aspekter tas upp behöver utföras. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 76. 
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Bu § 92  2021/0133 600   

Reviderade kursplaner för grundskolan  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att handlingsplanen för införandet av de 

reviderade kursplanerna godkänns och att informationen noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet uppstod genom att Skolverket på uppdrag av regeringen har tagit fram 

nya kursplaner som ska implementeras. I december 2019 lämnade Skolverket 

över ett förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Bakgrunden till det 

politiska beslutet är att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och för att 

alla elever ska lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar 

på kunskap och bildning. Regeringen har tagit ett politiskt beslut och de 

förändrade kursplanerna var tänkta att träda i kraft den 1 juli 2021. Regeringens 

intentioner är att svensk skola ska bygga på kunskap och bildning. Detta 

förutsätter tydliga styrdokument. Tidsaspekten har dock förskjutits ett år på 

grund av pandemin. De nya kursplanerna ska därmed gälla från och med 1 juli 

2022.  

Hela styrkedjan berörs. Det krävs ett implementeringsarbete för att arbetet med 

de reviderade kursplanerna ska bli likvärdigt.  

En handlingsplan är framtagen som beskriver processen med arbetet. Med de 

ändringar som nu görs betonas faktakunskap mer, särskilt för yngre elever, och 

kraven på analys ökar med stigande ålder. Kunskapskraven blir mindre 

detaljerade och omfångsrika och därmed lättare för lärarna att använda. 

Dessutom kommer innehållet nu att skilja sig tydligare mellan stadier och 

mellan kurser.  

Målet med revideringen av kursplanerna har varit att skapa ett bättre 

arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare 

fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna 

sätter betyg. Fakta och förståelse har betonats och innehållet skiljer sig tydligare 

mellan stadierna. Således betonas att kursplanerna ska skapa bättre 

förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i undervisningen och se till att 

betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i läroplanen som styrdokument. Ljungby 

kommuns visionsmål Livslångt lärande för alla och det globala målet god 

utbildning för alla kan direkt sammanföras till arbetet med de reviderade 

kursplanerna. Dessutom görs en koppling till Barnkonventionen eftersom alla 

elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. De får en 

likvärdig utbildning som är kompensatorisk. Barnperspektivet är därmed i fokus. 

 

Bilden illustrerar en del av förvaltningens målarbete 

 

Förvaltningens beredning 
Förvaltningen har berett ärendet genom att tillsätta en arbetsgrupp med tre 

rektorer. Det har givits information till barn- och utbildningsnämnden samt till 

rektorer och lärare. Förvaltnings ledningsgrupp har samtalat om och godkänt 

handlingsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan för implementering av reviderade kursplaner för 

grundskolan. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 77. 
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Bu § 93  2021/0150 612   

Skolpeng för studier i svenska utlandsskolor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Bakgrund 

En elev i årskurs 2 på Sunnerbogymnasiet funderar på att ansöka till Svenska 

skolan i London inför årskurs 3 och har ställt frågan om Ljungby kommun 

betalar skolpeng för studier utomlands. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen är det upp till hemkommunen att besluta om de står för 

kostnaderna för studier i utlandet. Vid en kontroll av hur andra kommuner 

hanterar frågan visar det sig att en del kommuner betalar skolpeng för 

utlandsstudier, under vissa givna förutsättningar, och andra inte. Många 

kommuner saknar rutin för hur denna fråga hanteras. 

Ljungby kommun har inga riktlinjer för hur denna fråga ska hanteras och har 

därför tagit fram sådana samt en blankett för ansökan (bilaga 1 och 2). 

Riktlinjerna innebär att Ljungby kommun betalar för studier utomlands under 

förutsättning att ett antal kriterier uppfylls. Kostnaden blir densamma som om 

eleven hade studerat på en annan skola i Sverige, det vill säga vårt pris för det 

aktuella programmet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 80. 
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Bu § 94  2021/0169 600   

Återkoppling av uppdrag från kommunfullmäktige 
angående samarbete och utökning av den 
föräldrakooperativa förskolan Vårblomman  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen enligt redovisningen och 

därefter underrättas kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen om 

ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetbeslut 2021 ställdes en fråga till barn och utbildningsförvaltningen 

som gällde samarbete mellan Ljungby kommun och förskolan i Annerstad, 

Vårblomman. Problematiken med Torpa förskola är relaterad till 

lokalsituationen som uppstod då brister upptäcktäcktes i den dåvarande 

befintliga lokalen. Bristerna var så allvarliga att barn och elever som fanns i 

Torpa behövde få nya placeringar omgående vilket de också fick. Vi placerade 

barnen utefter vårdnadshavares önskemål. Bristerna gällande lokalen var inte 

kända vid de tidigare skyddsronder som gjorts regelbundet. Det placerades flera 

barn som tidigare gick i Torpa på Vårblomman enligt vårdnadshavares 

önskemål. Övergången skedde skyndsamt. Barnen går kvar och har funnit sig 

tillrätta på sin nya förskola.  

Det som Barn och utbildningsnämnden därefter gjort är att ge uppdrag för 

utredningar gällande hur lösningen skulle kunna bli. Hänsyn till barnantal, 

ekonomi och god kvalitet har tagits i de överväganden som gjorts.  

Utredningar angående nedanstående är genomförda: 

Nybyggnation 

Renovering av befintlig lokal 

Hyra annan lokal 

Förskolebuss 

Vi har också haft dialog med förskolan Vårblomman i Annerstad som 

fortfarande har flera barn från Torpa placerade hos sig. Barnunderlaget är större 

i Annerstad efter att verksamheten i Torpa slutade. Vi konstaterade att 

samverkan har fungerat väl och barnen har anpassat sig väl. Vårblommans 

verksamhet påverkas givetvis av om det finns verksamhet i Torpa eller inte. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

En ekonomisk samverkan mellan parterna där en fristående aktör gynnas på ett 

sätt där inte andra fristående gynnas likvärdigt, är däremot inte förenligt med 

lagstiftningen.  2 kap. 3 § KL Likställighetsprincipen är en begränsningsprincip 

som ska tillämpas i de flesta beslut som kommunen fattar. Principen gäller 

enbart i förhållandet mellan kommunen och dess medlemmar. Den aktualiseras 

exempelvis om en kommun fattar beslut om bidrag till föreningar. Vid dessa fall 

uppkommer en fråga om beslutet innebär att medlemmar har behandlats rättvist 

eller snarare särbehandlingen på saklig grund. Det finns ingen heltäckande regel 

om vad som anses sakligt, utan man får objektivt se vad som utgör godtagbara 

skäl för en särbehandling vilket avgörs primärt från fall till fall och från 

verksamhetsområde till verksamhetsområde. 

En särbehandling av kommunmedlemmar får således endast ske om det finns 

sakliga skäl. Om kommunen inte kan motivera en särbehandling, det vill säga 

ange sakliga skäl, så ska det kommunala beslutet upphävas. 

Samt: 

https://lagen.nu/prop/2008/09:171 

Hänsyn har tagits till barnperspektivet. 

 

Förvaltningens beredning 

Förvaltningen har berett ärendet genom digitalt möte med Vårblomman. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens information noteras enligt redovisningen. KLF och KS 

underrättas om ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10. 

• Planeringsdirektiv antagen i KF 20201123. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 81. 

 

 
Skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 95  2021/0061 600 

Ljungby kommuns samverkan med Region Kronoberg för 
barn med diagnos grav språkstörning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom detta kommunikationsbrev 

till Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg daterat 2021-05-18. 

Sammanfattning av ärendet 

9 maj 2019 beslutades att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i 

dialog med berörda kommuner ta fram ett förslag på en mer långsiktig lösning 

för logopedinsatser i förskolan.  

Beslut togs av Hälso -och sjukvårdsnämnden 2020-04-01. I § 48 står att 

Regionen inte längre kommer att bekosta resor till och från språkförskola för 

barn med grav språkstörning.  

Enligt protokoll beslutar HSN att: 

Region Kronoberg i samverkan med kommunerna till barn i förskoleålder med 

diagnostiserad grav språkstörning erbjuda logopedstöd på barnets hemförskola. 

Att det i kommunen finns barn med grav språkstörning som är i behov av och 

har rätt till behandling råder inget tvivel om. Att det är Regionen och dess 

personal som ska ge den behandlingen är också klarlagt. 

Idag upplever vi dock att det råder oklarhet kring hur logopedstödet för barn 

med grav språkstörning ska utföras inom Region Kronoberg. Vi får ett svar via 

det beslut som togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 och uppfattar ett annat 

svar när vi ställer frågor till organisationen.   

Vi är övertygande om att det underlättade för Regionens logopeder när de barn 

som är i behov av behandling fanns på samma förskola, men ser också att när 

Regionen beslutat att avskaffa ersättning för resor gällande barn med grov 

språkstörning så utlovas logopedstöd på barnets hemförskola. Det är detta 

besked vi gått ut med i Ljungby kommun. 

Vi kan också se Regionens goda intentioner att ge barn behandling på sina 

hemförskolor för att inte behöva resa till en språkförskola, samt att det 

underlättar för vårdnadshavare att ha en närmare kontakt med logoped.  

Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby fattade beslut i december 2020 att 8 

platser på Byagårdens förskola fortsatt skulle var reserverade för utredda barn 

med diagnos grav språkstörning, under förutsättning att vårdnadshavare kunde 

lämna och hämta sitt barn där. Detta beslut fattades med vetskapen om att 
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vårdnadshavare kunde välja att flytta sitt barn till Byagårdens språkavdelning 

eller välja att barnet skulle vara kvar på sin hemförskola och där få logopedstöd. 

Idag får vi motstridiga svar från Regionens tjänstemän där avdelningschef för 

Familjehälsan skriver i ett mail att inget annat beslut gällande barn med grav 

språkstörning har tagits medan logoped skriver att logopedstöd på hemförskolan 

”språkplats på hemförskolan” endast var ett projekt som nu är utvärderat och 

inte längre gäller. Logopeden skriver ” visst stöd kommer att erbjudas 

förskolorna men ingen behandling”. Vi är tveksamma till om barnen på detta 

sätt får den behandling av logoped som de har rätt till. 

Vi önskar ett förtydligande för att veta om det beslut som vi tog i december 

2020 har fattats på felaktiga grunder. Vi förutsätter givetvis att Hälso- och 

sjukvårdsnämndens beslut följs men har erhållit annan information från 

tjänstemannanivå. 

 

Beslutsunderlag 

• Barn- och utbildningsnämndens kommunikationsbrev till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg, 2021-05-18.  
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Bu § 96  

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om den senaste informationen 

gällande Covid-19. Förvaltningen ser en kraftig nedgång gällande 

smittläget. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att karriärläraruppdraget nu  

är färdigt och förvaltningen har presenterat de nya karriärlärarna. 

Uppdragen gäller i tre år. Antalet karriärlärare styrs av statsbidrag som 

förvaltningen ansöker om från Skolverket. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att inga mystiska bett har 

förekommit på Bergalyckans förskola under 6 veckor. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att skolavslutningarna 

kommer följa folkhälsomyndighetens restriktioner. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om skadegörelsen på våra 

skolor. 

 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten.  

 

• Gymnasiechefen informerar om att det blir samma slags 

studentuppvaktning på Sunnerbogymnasiet som förra årets. Studenterna 

får endast uppvaktas av fyra personer när de springer ut.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 
 

28(29) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 97      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2021/0147.600 

Sammanställning distansundervisning Kronobergs län, från och med vecka 4 

2021, Länsstyrelsen. 

 

Bu 2021/0155.210 

Beslut 2021-04-26 från Kommunfullmäktige gällande Ljungbybostäders 

byggnation inom Harabergsprojektet. 

 

2021/0171.600 

Tillsynsmeddelande 2021-05-11 från Arbetsmiljöverket gällande Covid -19 och 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

 

Protokoll från extra samverkan enligt lokalt avtal 2021-04-21. 
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Bu § 98    

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 2021-04-20 till och med 2021-05-18. 

 

Bu 2021/0175.606 

Beslut på delegation 2021-05-11 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

2021/0137.600 

Beslut på delegation 2021-05-11 gällande att med anledning av smittläget visar 

riskbedömningen att det ses som nödvändigt att tillfälligt inrätta 

distansundervisning i en klass på Kungshögskolans högstadium. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-03-10. 

 

 

 


