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Bu § 137      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Resursfördelningsmodell år 2022 förskola. 

• Resursfördelningsmodell år 2022 grundskola. 

• Budgetanpassning år 2022. 

• Barn- och utbildningsnämndens budget 2022. 

• Upphandling av distansstudier vuxenutbildningen. På grund av 

brådskande hantering kopplad till annonsering av aktuell upphandling 

behövdes ett ordförandebeslut tas för att godkänna förfrågningsunderlag 

till upphandling av kurser på distans gällande vuxenutbildningen.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Några ärenden behöver tas bort från dagordningen. 
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Bu § 138  2021/0275 140 

Remissvar gällande förslag till policy för näringsliv 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna föreslaget remissvar till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-28, § 131 att skicka förslag 

till Policy för näringsliv på remiss till samtliga nämnder i Ljungby kommun. 

 

Remissvar ska lämnas senast den 31 oktober 2021. 

 

 

Förslag remissvar  
Föreslagen policy är välformulerad men ger känslan av att kommunen ensam 

ansvarar för ett gott företagsklimat. Vi får dessutom en känsla av att 

näringslivsfrågorna ”står över” kommunens övriga fokusområden. ”Samverkan” 

nämns inledningsvis men bör genomsyra hela policyn. Tillsammans skapar vi en 

god samverkan och ett positivt företagsklimat. Vad ska näringslivet bidra med? 

Vi ser gärna att det i policyn framgår vad vi som kommun menar med 

samverkan. 

 

Vi anser att det inom det kommunala uppdraget finns en rad frågor som är 

viktiga för kommunens invånare och för en positiv tillväxt i kommunen. 

Näringslivsfrågorna är en av dessa viktiga frågor men det finns fler och det 

kommunala uppdraget är komplext. 

 

I förslaget till policy står att läsa ”Kommunkoncernens medarbetare ska vara 

möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivare till företagen”. Vi tycker inte 

att det är rimligt att alla kommunens medarbetare ska vara rådgivare till 

företagen. 

 

I förslagets sista mening står att ”Det ska finnas ett attraktivt utbud av 

utbildningar inom alla nivåer för snabb etablering på arbetsmarknaden och för 

att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens.”. 

I Skollagen 15 kap. 3§ står att läsa att ”Utbildningen i gymnasieskolan ska 

utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.” 
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Vi vill påpeka att gymnasieskolans primära syfte inte är att förse Ljungby 

kommuns företag med rätt kompetens. Syftet med gymnasieutbildning är större 

än så men självklart ska vi samverka med kommunens företag för att höja 

kvalitén på utbildningarna och på sikt bidra till företagens 

kompetensförsörjning. 

 

Yrkesutbildningar inom ramen för vuxenutbildningen ska däremot anpassas till 

lokala behov. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens remissvar, 2021-10-12. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-28, § 131. 

• Förslag till Policy för näringsliv, 2021-09-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 133. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 139  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

september 2021. 

 

Sammanfattning av ärende 

Verksamhet Utfall 
september 

2021 

Ackumulerat 
utfall 2021 

Budget 
2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2020 

Prognos 
avvikelse 

Nämnds- och 
styrelseverksamhet 96 913 1 079 84,5% 62,8% -300 
Öppen förskola 326 2 205 1 518 145,3%   0 
Förskola 14 304 126 583 162 196 78,0% 74,9% -7 400 
Pedagogisk omsorg 0 6 0 0,0%   0 
Fritidshem 1 530 25 596 32 283 79,3% 67,8% -4 400 
Förskoleklass 1 382 11 265 15 846 71,1% 70,9% 650 
Grundskola 26 175 237 050 308 395 76,9% 73,7% 0 
Grundsärskola 1 752 12 624 17 022 74,2% 66,3% 250 
Gymnasieskola 10 145 91 796 125 075 73,4% 70,4% 300 
Gymnasiesärskola 596 2 921 4 076 71,7% 136,4% 250 
Grundläggande vuxenutbildning 196 2 159 2 431 88,8% 70,8% 0 
Gymnasial vuxenutbildning 36 4 544 6 240 72,8%   0 
Särskild vuxenutbildning 40 231 282 81,8%   0 
Svenska för invandrare 398 3 683 5 433 67,8%   0 
Gemensam administration 1 976 17 739 32 821 54,0% 78,2% 7 200 

Summa 58 953 539 316 714 697 75,5% 74,0% -3 450 

 

 

Prognos efter september månad visar att på en förbättring av det ekonomiska 

läget sedan förra månadens uppföljning. De åtgärder som vidtagits efter 

sommaren har visat sig ha effekt och flera av verksamheterna visar på lägre 

kostnader under september. Prognosen visar på ett underskott på –4 000 tkr för 

helåret. Förbrukningen till och med september månad ligger på 75,5 procent 

vilket är en halv procentenhet över riktvärdet för september på 75 procent. 

En förutsättning för prognosen är att samtliga sökta statsbidrag kan 

återredovisas i enlighet med tidigare år.  
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Nämnds- och styrelseverksamhet ser ut att överskrida budget beroende på en 

negativ 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. 

Grundskola ser ut att hålla budget för 2021. Förskola kommer inte hålla budget 

där 3 000 tkr tillfälligt har erhållits för år 2021. Skatteprognosen kompenserar 

delvis underskott i resursfördelningen i grundskola och förskola avseende 

personalkostnader och kostnader för bidragsbelopp.  

Gymnasiesärskola har tillfälligt under år 2021 kompenserats med 1 760 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. 

Barnperspektivet beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-09 (2021-10-13). 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning (2021-10-13). 

• Bilaga 3 – Statistik (2021-10-13). 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 117. 
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Bu § 140  2021/0268 040   

Taxor och avgifter 2022  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna taxor och avgifter för år 

2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgiftsnivåer för lokalhyror 

Förslag till nya taxor för lokaluthyrning har arbetats fram. I förslaget framgår 

vilka lokaler som finns tillgängliga för uthyrning. Vidare föreslås att införa en 

differentierad taxa (5 nivåer) där hyresnivån baseras på typ av lokal och 

hyresgäst. Taxa 4 motsvarar kommunens självkostnad för internhyra inklusive 

mediakostnader, lokalvård/vaktmästeritjänster samt ett administrationspåslag för 

att täcka den administrativa hanteringen.  

 

Avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 

Kommunen har anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det finns en 

övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av 

förordning (2001:160) ”om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet”. Nämnda förordning har under 2015 ändrats 

med förordning (2015:153). Ändringen medför att från och med 2015-07-01 

beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, vilket innebär att taket kan 

förändras inför varje år.  

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022 förväntas erhållas i december månad och kan 

därmed beslutas i december av barn- och utbildningsnämnden att börja gälla 

från och med 1 januari år 2022. 

Barnperspektivet 
Elever och barn i Ljungby kommuns verksamheter kommer att kunna nyttja de 

lokaler som finns att hyra ut inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna taxor och 

avgifter för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Taxor och avgifter lokalhyror 2022, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 122. 
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Bu § 141  2021/0001 040   

Internkontroll 2021 - avslut av plats och avgiftskontroll 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 

internkontroll år 2021 avseende avslut av plats i förskola/fritidshem på grund av 

ej efterföljda riktlinjer, samt avgiftskontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Under år 2020 togs en rutin fram för avslut av plats i förskola/fritidshem på 

grund av ej efterföljda riktlinjer. Det togs också ett beslut som möjliggjorde 

framtida avgiftskontroller.  

År 2021 beslutades fortsatt internkontroll avseende avslut av plats i 

förskola/fritidshem på grund av ej efterföljda riktlinjer, samt avgiftskontroll. 

Frågeställningar: 

Vilken effekt utifrån nedanstående perspektiv har avgiftskontroller och avslut av 

plats fått i förskola/fritidshem: 

Barnets bästa  

Ett par rektorer har under våren år 2021 behövt kommunicera riktlinjer till 

vårdnadshavare på grund av frånsteg ifrån riktlinjerna, vilket har haft god effekt. 

Inga ärenden till och med september månad år 2021 har lett till beslut och avslut 

av plats, och därmed ingen påverkan utifrån barnets bästa på grund av beslut. 

 

Ekonomi   

Barn- och utbildningsförvaltningen har inväntat svar på frågeställningar ställda 

till systemleverantören Tieto avseende modul i Procapita för avgiftskontroll, 

samt huruvida denna kan driftsättas innan ett systembyte till Tieto Education. 

Covid-19 har orsakat stora förseningar. Tieto Education beräknas implementeras 

i början av år 2022 och då kan modulen för avgiftskontroll sättas i drift.  

Efter politiskt beslut om avgiftskontroller har fler vårdnadshavare än tidigare 

hört av sig med justering av inkomst för att undvika framtida retroaktiv 

betalning till kommunen.  

Jämlikhet  

Färdig rutin har kommunicerats med rektorer och uppföljning sker därefter för 

varje ärende. 

Fler vårdnadshavare betalar nu rätt avgift än tidigare.  

 

Barnperspektivet 
Hänsyn till barnperspektivet har tagits genom att lyfta barnets bästa, och även 

jämlikhet. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn och utbildningsnämnden att 

besluta enligt förslag.   

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 123. 
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Bu § 142  2021/0001 040   

Internkontroll 2021 – orosanmälningar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 

internkontroll år 2021 avseende orosanmälningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med internkontrollen är välja ut områden för att se om det finns brister 

och om det behöver genomföras några förbättringar. I detta avseende handlar 

kontrollen om att säkerställa att personalen känner till anmälningsskyldigheten 

vid oro för ett barn/elev. Det finns en rutin för detta som ligger på intranätet. Det 

finns också en e-tjänst som socialförvaltningen har lagt upp. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Rektorerna har fått utbildning/information om anmälningsskyldigheten när det 

finns oro för att ett barn/elev kan fara illa. Utbildningen har skett vid två 

tillfällen. Första tillfället gällde det rektorer för skolan och andra tillfället gällde 

det rektorer för förskola. Representanter för socialförvaltningen höll i detta. Det 

finns en rutin som barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram. Den är 

daterat från 2017 och är känd. Information om e-tjänsten gick ut till rektorerna i 

samband med utbildningen. Som underlag har även en enkät skickats ut till 

rektorer i förskola och grundskola. Resultatet visar att kunskapen är god hos 

rektorerna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet och barn- och 

utbildningsnämnden tar del av ärendet och därefter lägger det till handlingarna. 

 

Förvaltningens beredning 
En enkät skickades ut till rektorerna. En sammanställning av orosanmälningar 

har inkommit från socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Power point presentation med utbildningsmaterialet. Rutin för 

orosanmälningar. Sammanställd enkät. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 124. 
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Bu § 143  2021/0269 040   

Internkontroll 2022  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till internkontroll 

2022 utefter resultat i utförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Område 1 

Främja skolnärvaro. 

Anledningen till att ha ett digitalt system är att tidigt kunna upptäcka 

problematisk frånvaro hos elever, men även se frånvaro på grupp och 

organisationsnivå.  

För att skapa en likvärdighet i samtliga av kommunens skolor behöver vi arbeta 

med att främja närvaro på likvärdigt sätt. Skolan behöver uppmärksamma all 

frånvaro, giltig som ogiltig eftersom all frånvaro har en negativ inverkan på 

elevens skolgång. 

I skollagen står det att elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande och att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas 

(3kap 2§).  

Genom den här internkontrollen vill vi undersöka hur rapporteringen i skola 24 

utförs och om skolorna följer rutinen Främja skolnärvaro- förebygga och åtgärda 

frånvaro. Vi vill också följa upp i vilken utsträckning frånvaroutredningar görs. 

Frågeställningar: 

Främjas närvaro på ett likvärdigt sätt?  

Används frånvarosystemet lika i samtliga skolor?  

Bidrar frånvarosystemet till arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro 

Är frånvaro en stående punkt på EHT? 

I vilken utsträckning lyfts elever på EHT? 

Hur ofta följs frånvaron upp i skola 24? 

Hur många elever har skolan uppmärksammat som har begynnande frånvaro och 

därmed följt arbetsstegen i rutinen? 

Hur många frånvaroutredningar har skolan inlett? 

Förslaget är att uppföljning redovisas i november nämnd år 2022. 
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Område 2 

Särskilt stöd.  

Elever som inte är godkända har ett åtgärdsprogram. 

Det kan också fattas beslut att inte upprätta åtgärdsprogram. 

Frågeställningar: 

Hur ser åtgärdsprogrammen ut och hur följs dessa upp i relation till elevernas 

måluppfyllelse.  

Förslaget är att uppföljning redovisas i oktober nämnd år 2022. 

Område 3 

Frånvarorapportering personal. 

Brister i frånvarorapportering påträffades vid internkontroll 2020 och till följd 

av detta ger kommunstyrelsen i uppdrag till samtliga nämnder att återredovisa 

vidtagna åtgärder för att åtgärda brister avseende frånvarorapportering. 

Frågeställningar: 

Vilka åtgärder har vidtagits för att åtgärda brister avseende 

frånvarorapportering?  

Förslaget är att uppföljning redovisas i juni nämnd år 2022. 

 

Barnperspektivet 
I arbetet med internkontroll år 2022 har hänsyn tagits till barn och elevers behov 

i Område 1 och Område 2 genom att lyfta insatser för att ge stöd, samt att skapa 

likvärdighet.   

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Mall – Risk- och väsentlighetsanalys för Intern kontroll 2022. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 125. 
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Bu § 144  2021/0270 600   

Barn – och utbildningsnämndens mål 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens reviderade mål för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommuns nya visionsstyrningsmodell innehåller förslag på 

gemensamma inriktningar för kommunens utveckling. Förslagen till inriktningar 

avser år 2021 och framåt, vilka kommer att revideras årligen i 

visionsstyrningsprocessen.  

Inriktningarna avser att vara vägledande för förvaltningarnas arbete mot 

visionsmålen och befolkningsmålet och kräver att förvaltningarna samverkar 

med varandra och externa aktörer. 

Barn- och utbildningsnämnden tog för år 2021 tagit fram nya mål riktade mot 

visionsstyrningen med syfte att genomföra långsiktiga satsningar.  

Målen har för år 2021 brutits ner på verksamhetsnivå där varje medarbetare i 

organisationen får möjlighet att med sitt direkta engagemang påverka arbetet 

med att nå barn- och utbildningsnämndens mål och på så sätt bidra till ett 

gemensamt arbete mot visionsmålen i Ljungby kommun. 

Inför år 2022 har målet ”Andel gymnasieelever med examen inom 4 år” ersatts 

av ” Andel gymnasieelever med examen inom 3 år”. Justeringen är gjord för att 

kunna hantera mätbarheten inom aktuell tidsram. 

Barnperspektivet 
I arbetet med barn- och utbildningsnämndens mål och aktiviteter år 2022 har 

hänsyn tagits till att målen ska främja barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslag till 

mål år 2022. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Barn- och utbildningsnämndens mål år 2022, 2021-09-29. 

• Översikt barn- och utbildningsnämndens mål år 2022, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 126. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 145  2021/0058 600 

Delegationsordning 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna förändringar i barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning, samt att denna ska börja gälla från 

och med 2021-10-20. 

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. 

Delegationsordningen ska vara ett levande dokument. 

Följande ändringar/tillägg har gjorts:  

Utvecklingsledare/ Expert särskola ersätts av utvecklingsledare förskola inom 

verksamheter avseende förskola och fritidshem.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-12. 

• Delegationsordning, 2021-10-12. 

 

Skickas till 
Kommunikationsavdelningen för publicering på intranätet 

Fristående verksamheter i Ljungby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 146  2020/0543 600   

Yttrande till motion om att Ljungby kommun ska införa en 
resursskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Hela Sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Melena Jönsson och Sverigedemokraterna skriver i sin motion att allt fler elever 

är hemmasittare och har svårt att klara målen i skolan. Motionen belyser även att 

elevassistenter anställs för att lösa skolsituationen för dessa elever, fastän 

resurser inte finns inom skolornas budgetram. Sättet att hantera elever med 

svårigheter, är enligt motionären både kostbart och skapar mer oro i klasserna. 

Melena Jönsson och Sverigedemokraterna tycker att de insatser som görs med 

flexgrupper på våra tre högstadieskolor är en insats som kommer alldeles för 

sent och istället skulle insatser göras tidigare i grundskolan.  

Därför yrkar Sverigedemokraterna att : 

- Ljungby kommun inför resursskola för elever på låg- och mellanstadiet, 

för de elever som inte fungerar i den stora klassen. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I sitt förslag till beslut har förvaltningen gjort följande bedömning och 

övervägande: 

• Förvaltningen anser att det är en demokratisk och mänsklig rättighet att 

elever har rätt att vara en del av den vanliga skolmiljön. Stöd för 

bedömningen fås i forskning inom bland annat specialpedagogik, men 

även Europakommissionen är tydlig med att inkludering är en 

”förutsättning för att bygga ett demokratiskt samhälle” (Claes 

Nilholm,2019). 

• En omfördelning av medel från alla grundskolor till en resursskola, 

skulle innebära att skolor skulle få svårt att få den lokala organisationen 

att kunna fullgöra sitt utbildning- och undervisningsuppdrag.   
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

• En kommunal resursskola bedöms också vara kostnadskrävande, då 

elever från kommunens 13 olika grundskolor ska transporteras med buss 

eller taxi fram och tillbaka.  

• En kommunal resursskola bedöms också vara kostnadskrävande, då 

specialkompetenser inom elevhälsans fyra professioner, samt lärare med 

specialkompetens behöver finnas tillhands. Detta kan innebära att en 

större organisation för kommunens centrala elevhälsa behövs, då även 

elever på ordinarie skolor kan ha behov av elevhälsans kompetens.  

• Ökade lokalkostnader  

• Socialt utanförskap efter skoltid 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn-och utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att ej starta någon 

resursskola för låg- och mellanstadiet för de elever som ej fungerar i den stora 

klassen. 

 

Förvaltningens beredning 
Förvaltningen har tagit fram beslutsunderlag i ärendet genom tidigare 

utredningar som gjorts om resursskola, aktuell forskning samt 

omvärldsbevakning både på lokal och nationell nivå.  

 

Yrkanden 

• Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

• Emil Torstensson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Lars Solling (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag 

och finner att det ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att beslut ska tas 

enligt Emil Torstenssons (KD) med fleras yrkande.  

 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning 

 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Ja-röst för  Emil Torstenssons (KD) med fleras yrkande och Nej-röst för  

Melena Jönssons (SD) yrkande. 

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

Barn-och utbildningsnämnden har därmed beslutat att förvaltningens förslag till 

beslut bifalls. 

 

 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Eva Stridsberg (S)  X   

Christian Johansson (V) X   

Melena Jönsson (SD)  X  

Daniel Gaal (SD)  X  

Summa 9 2  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-27. 

• Motion: Skapa förutsättningar för alla elever att klara målen: 

            starta resursskola i Ljungby kommun, 2020-09-21. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 128. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 147  2021/0271 600   

Revidering av verksamhetsplan för lokalförsörjning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de förslag till ändringar i 

verksamhetsplanen för lokalförsörjning för år 2022 och framåt som 

lokalsamordnare presenterat.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2015 tekniska förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för lokalförsörjning. De 

generella och särskilda riktlinjerna i planen härstammar från den parlamentariskt 

tillsatta grupp som diskuterade lokalförsörjning under hösten 2016 och våren 

2017. Planen är underordnad Policy för hållbar utveckling och ska utgöra ett 

planeringsunderlag för kommunfullmäktiges beslut om långsiktiga mål och om 

budget. Planen ska vidare vara ett av de medel som används för att nå målen 

som kommunfullmäktige har beslutat om vad gäller hållbarhet ur både 

ekologisk, ekonomisk och social synpunkt. Samtliga nämnder och förvaltningar 

förutsätts använda planen och ta hänsyn till dess inriktning i samband med det 

årliga budgetarbetet.  

Denna plan ska enligt det ursprungliga dokumentet revideras senast 2021-12-31. 

Varje förvaltning och nämnd reviderar sin del av planen och lokalstrateg ansvar 

för att sammanställa revideringen och presentera i vidare instanser.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Barn- och utbildningsförvaltningens del i ”Verksamhetsplan för 

lokalförsörjning” är reviderad enligt gällande lägesbild och befolkningsstatistik 

vilket kan komma att ändras över tid. Hänsyn till barnperspektiv är taget. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 129. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 148  2021/0278 631   

Stängning av Astrads förskola sommaren 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och hänskjuter ärendet för 

beslut till nästkommande nämndssammanträde efter utförd riskbedömnings- och 

konsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
I Ljungby tätort finns nu en kommunal en-avdelningsförskola kvar, övriga är 

avyttrade. När nya Regnbågens förskola nu står klar finns det kapacitet för att 

efter sommarstängningen 2022 ta emot ett flertal av de barn som idag är 

placerade på Astrads förskola på Regnbågens förskola.  

Även ur arbetsmiljö-, pedagogisk- och ekonomisynpunkt är denna stängning att 

förorda. 

 

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

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

gällande en och tvåavdelningsförskolor i Ljungby tätort öka. 

Regnbågens förskola står nu klar. De barn som finns på Astrads förskola kan 

beredas plats på nya Regnbågens förskola men vårdnadshavare har även 

möjlighet att välja omplacering till annan förskola. 

Barnperspektivet är invägt i förslaget.  

 

Förvaltningens beredning 
Lokalsamordnare har berett frågan i samverkan med förvaltningens tjänstemän. 

Vid beslut om stängning måste en risk- och konsekvensanalys genomföras 

tillsammans med personal på Astrads förskola. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 130. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 149  2019/0610 600 

Detaljplan Cedern 1 med flera 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan Cedern 1 med flera.  

Syftet med detaljplanen är att en ny större förskola ska kunna byggas.  

Detaljplanen kommer fortsatt ha samma användningar, gruppboende och  

förskola.  

Planområdet ligger utmed Dackevägen i Ljungby stad. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och  

fördjupningar. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Samrådstiden är 8 oktober – 29 oktober 2021. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför  

behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Planavdelningens samrådshandling 2021-09-27 med underrättelse, 

svarsblankett och plankarta. 

 

 

Skickas till 
Plan- och byggavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 150  2021/0236 006   

Sammanträdesdagar 2022  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 

år 2022 enligt förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa datumen för sina och utskottets 

sammanträden under år 2022.  

Förslag:  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 6 

april, 11 maj, 7 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och  

 30 november. 

Barn- och utbildningsnämnden: 26 januari, 2 mars, 23 mars, 20 april,  

25 maj, 22 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november och 14 

december.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning sammanträdesdagar 2022, 2021-08-31. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 132. 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bu § 151      

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om förvaltningens aktuella 

lokalanpassningar och nybyggnationer. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att en 

organisationsförändring för verksamhetscheferna och dess 

verksamhetsområden kommer göras inför höstterminen 2022.  

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om några elevärenden. 

Ärendena är sekretessbelagda. 

 

• Utvecklingsledaren informerar om utredningen gällande möjligheten för 

etablering av en internationell skola i Ljungby kommun. 

 

• Gymnasiechefen ger en aktuell lägesrapport över gymnasieverksamheten 

och vuxenutbildningen. Informationen inkluderar bland annat 

trafiksituationen på Sunnerbogymnasiet. Problemet är att det finns för få 

parkeringsplatser och att det är snävt för bussarna när de kör in på 

Sunnerbogymnasiets område. Diskussioner pågår om hur man kan lösa 

problemen på bästa sätt. 

 

• Gymnasiechefen informerar om att det blivit en stökig miljö i matsalen 

på Sunnerbogymnasiet med elever som bland annat kletar mat på fönster 

och element. Fler anställda kommer nu inta pedagogiska måltider i 

matsalen för att lösa detta problem. 

 

• Gymnasiechefen informerar om att man i år kommer arrangera öppet hus 

på Sunnerbogymnasiet för alla elever i årskurs nio med föräldrar. 

Eleverna i årskurs nio kommer också få möjlighet att besöka 

Sunnerbogymnasiet under dagtid. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-20 
 

25(26) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 152      

Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden.  

 

Bu 2021/0049.612 

Beslut 2021-09-24 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande 

som huvudman för gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet i Halmstad. 

 

Bu 2021/0070.612 

Beslut 2021-09-30 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande 

som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School i Växjö. 

 

Bu 2021/0276.600 

Skrivelse 2021-09-30 från Lärarnas Riksförbund. 

 

Bu 2021/0224.623 

Beslut 2021-10-04 från Förvaltningsrätten gällande mål nr 2869-21. 

 

Bu 2021/0226.612 

Protokoll 2021-09-29 från Kammarrätten  i Jönköping gällande mål nr 3392-21. 

 

Bu 2021/0191.600 

Beslut 2021-09-27 från Kommunfullmäktige gällande Kronobarnsmodellen 

inom arbetet barnens bästa gäller. 
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Bu § 153  2021/0019 

2021/0280 

600 

612 

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 2021-09-14 till och med 2021-10-12. 

 

Bu 2021/0260.617 

Beslut på delegation 2021-08-05 gällande beslut om mottagande i särskola 

Skollagen 7 kap. 5§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0261.617 

Beslut på delegation 2021-08-11 gällande beslut om mottagande i särskola 

Skollagen 7 kap. 5§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0262.617 

Beslut på delegation 2021-09-09 gällande beslut om mottagande i särskola 

Skollagen 7 kap. 5§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Bu 2021/0280.612 

Ordförandebeslut 2021-10-13 har anmälts till barn- och utbildningsnämnden 

med anledning av upphandling kurser på distans inom vuxenutbildningen på 

grund av brådskande hantering kopplad till annonsering av aktuell upphandling. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-10-07. 

• Ordförandebeslut 2021-10-13 med anledning av upphandling kurser på 

distans inom vuxenutbildningen på grund av brådskande hantering 

kopplad till annonsering av aktuell upphandling. 


