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Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, onsdagen den 2 mars 2022 kl 08.15 - 15.00. 
Mötet ajournerades kl.10.00 – 10.20, 12.00-12.05, 12.10 – 13.10 
Sammanträdesrum Nya Skrivsalen Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13 

Beslutande Marcus Walldén (M), Ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), §§ 20- 26, deltog via teams 
Magnus Johansson (M), §§ 26 - 36, ersättare för Tilda Ragnarsson (M) 
Jan-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Emil Torstensson (KD) 
Lars Solling (L) 
Magnus Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Liselotte Åhlander (S) 
Eva Stridsberg (S) 
Christian Johansson (V) 
Jan Lorentzson (SD) ersättare för Melena Jönsson (SD), deltog via teams 
Daniel Gaal (SD), deltog via teams 

 

Övriga deltagare Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare,  
Anna Gummesson, kommunikatör, §§ 20-36, deltog via teams 
Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 21-26  
Glenn Granqvist, ekonom, §§ 20-25 
Anna Tönnesen, projektledare/byggnadsingenjör § 21 
Marie Svensson, lokalsamordnare, § 21   
Ulrika Linder, rektor, § 21  
Kajsa Weckéus, verksamhetschef, §  27,29, deltog via teams 
Jimmie Nilsson gymnasiechef, § 21 
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, §§ 32-34, deltog via teams 
Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 21, 30 deltog via teams 
Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare § 31 deltog via teams 
Christian Magnusson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 20-36 
Thommy Rosberg (KD), ej tjänstgörande ersättare, §§ 20-36 
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 20-34 
Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§, 20-34 
Piroska Rusza Pal personalföreträdare, §§ 20-34 

Åhörare  

Justerare Eva Stridsberg (S) 

Justeringens 

tid och plats 

Barn- och utbildningskontoret måndagen den 7 mars 2022, kl 13.00 

Paragrafer §§ 20-36 
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Sekreterare Katarina Mahot  

 
 

Ordförande Marcus Walldén (M)  

 
 

Justerare Eva Stridsberg (S)  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-02 

Protokollet anslås   7 mars 2022 

Överklagningstid   7 mars – 28 mars 2022 

Anslaget nedtages   29 mars 2022 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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§ 20  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 
dagens sammanträde: 

 

• Verksamhetsförändringar år 2023-2027. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen. 
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§ 21 Dnr BUN 2022-0021 600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om covid läget.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om Skolinspektionens beslut. 
Skolinspektionen har under höstterminen 2021 genomfört regelbunden 
tillsyn på huvudmannanivå av Ljungby kommuns samtliga verksamheter 
inom barn-och utbildningsförvaltningen. Tillsynen har omfattat 
vuxenutbildning, gymnasiesärskola, gymnasieskola, grundsärskola, 
förskoleklass och grundskola, fritidshem samt förskola. Områdena som 
Skolinspektionen har tittat på är förutsättningar för utbildningen och 
målinriktat arbete mot kränkande behandling. När det gäller området om 
förutsättningarna för utbildningen uppfyller alla verksamheter 
författningarnas krav utom när det gäller studiehandledning på modersmål 
i grundskolan. Där har Skolinspektionen förelagt förvaltningen att se till att 
de elever som behöver det ges studiehandledning på modersmålet. Detta 
kommer förvaltningen åtgärda senast 1 september genom att fortsätta sitt 
rekryteringsarbete av studiehandledare. Förvaltningen är mycket nöjd med 
Skolinspektionens beslut. Barn- och utbildningschefen tycker det är ett bra 
kvitto på det goda arbete som alla medarbetare har varit delaktiga i.  

• En rektor informerar om de förändrade kursplanerna för grundskolan som 
ska träda i kraft i augusti 2022. Förvaltningen har en arbetsgrupp som 
arbetar med implementeringen av detta och gruppen träffas en gång i 
månaden. 92 procent har nu startat arbetet med de nya kursplanerna och 
skolorna har kommit olika långt med detta arbete. 

• Projektledaren/ byggingenjören för projektet nybyggnad av Klöverängens 
förskola ger en slutredovisning över detta projekt. Projektets process har 
fungerat bra, med en längre tidig fas och effektiv projektering och 
utförandefas. Förskolan stod klar i juli 2020 och verksamheten flyttade in i 
lokalen. Därefter revs den gamla förskole byggnaden enligt det då pågående 
miljöärendet, och en ny parkering för den nya förskolan uppfördes i 
kommunal regi. Projektet är nu färdigställt i sin helhet och ska därför 
slutrapporteras. Projektet hade ursprungligen en budget på 35 000 tkr och 
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ett tilläggsäskande på 4 800 tkr beviljades efter upphandling i februari 2019 
vilket resulterade i en total projektbudget på 39 800 tkr. Utfall för projektet 
blev 40 048 tkr, vilket innebär 248 tkr över budget.  

• Verksamhetschef informerar om Kånna förskola och dess fritidshem.  

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten och 
informerar om att årets student kommer genomföras som tidigare innan 
corona restriktionerna började gälla. 

• Gymnasiechefen informerar om gymnasieantagningen 2022. I nuläget är 
det elevernas förstahandsval man kan avläsa i siffror. Slutlig antagning görs i 
slutet av juni. 80 procent har valt att studera på Sunnerbogymnasiet. 64 
elever har valt att studera på annan ort. 41 elever från annan kommun 
väljer Sunnerbogymnasiet. 32,4 procent har valt högskoleförberedande 
program, 60,1 procent har valt yrkesprogram och 7,5 procent har valt 
IM/Gysär. 332 elever går i årskurs nio nu. Program med högt söktryck i år 
är bland annat ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och 
anläggningsprogrammet och fordonsprogrammet.    
 

• Administrativ chef informerar om barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsförändringar år 2023-2027. 

• Kort information från verksamhetsbesöken på Hjortsbergsskolan och 
Agunnarydsenheten. 

• Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om att ledamöterna 
på dagens nämndssammanträde har önskemål om skänka dagens 
sammanträdesarvode till Unicefs insamling för Ukraina. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-02 

7(29) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 22 Dnr BUN 2022-0086 600 

Verksamhetsförändringar 2023-2027 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2023 sammanställa en beskrivning av 
kommande förväntade verksamhetsförändringar. Förändringar baseras på analys av 
omvärlden samt analys av förändrade behov i verksamheten. Underlag för analys 
och beskrivning av verksamhetsförändring är hämtade från bland annat Serkons 
genomlysning av barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021, planeringsdirektiv, analys visionsstyrning. Ny 
befolkningsprognos kommer att presenteras i mars, vilket innebär att eventuella 
förändringar i denna ej ar beaktats i verksamhetsförändringar år 2023-2027. 

I verksamhetsförändringar presenteras förslag till investeringsbudget för 
planperioden.  

Den långsiktiga, strategiska riktningen i verksamhetsförändringar är Ljungby 
kommuns vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035”. Förändringar som lyfts i 2023 års verksamhetsförändringar är ett 
led i arbetet att nå högre måluppfyllelse och därmed strävan mot kommunens 
vision.  

Varje förvaltnings verksamhetsförändringar ska tas upp som en informationspunkt 
på nämndens sammanträde för vidare distribution till budgetberedning för vidare 
hantering.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utifrån uppdragets beskrivning har förvaltningen tagit fram 
verksamhetsförändringar år 2023-2027 avseende barn- och utbildningsnämnden. 
Förändringarna baseras på analys av omvärlden samt analys av förändrade behov i 
verksamheten som t.ex. befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från våra 
kunder eller förändrad lagstiftning. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I verksamhetsförändringar framgår ekonomiska konsekvenser av förändringar som 
lyfts under aktuell tidsperiod.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsförändringar år 2023-2027 Barn- och 
utbildningsnämnden, 22-02-25. 

Verksamhetsförändringar år 2023-2027 Barn- och utbildningsnämnden, 22-02-25. 

Rapport Serkon, genomlysning. 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden, 22-02-25. 

 

Skickas till 

Budgetberedningen. 

Ledningsgrupp barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 24 Dnr BUN 2022-0022 040 

Ekonomisk information  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen för den ekonomiska 
informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Det är ännu för tidigt att göra en prognos för 2022 men det finns några punkter 
som kommer att påverka resultatet för 2022.  

Kostnaden för personal på fritidshem har sedan hösten 2021 hållit sig inom 
budget. Under januari 2022 ser det fortsatt positivt ut och fortsätter det så under 
2022 kommer verksamheten hålla budget. 

Förvaltningen kan komma att få med sig ett underskott för kosten i 
resultatbalanseringen från 2021. Det pågår också diskussioner med Tekniska 
förvaltningen om kostens köp och sälj-modell för 2022 men det är oklart om det 
kommer att påverka resultatet för Barn och utbildningsförvaltningen. 

Skolverket har fattat beslut om att Skolmiljarden fortsätter 2022 och det innebär 
att Ljungby får 3,7 mkr i statsbidrag. Förslag på hur medlen ska fördelas kommer 
för beslut i barn och utbildningsnämnden i mars. 

Lokalvårsverksamheten har centraliserats på Tekniska förvaltningen. Det innebär 
att kostnader för bland annat personal har flyttats men flytt av budget har ännu 
inte skett. Innan det är klart hur mycket budget som kommer att flyttas vet vi inte 
hur det påverkar Barn och utbildningsförvaltningens ekonomi.  
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§ 25 Dnr BUN 2022-0061 600 

 Skolmiljarden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela skolmiljarden till grundskola 
årskurs 1 - 9 efter elevantal. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat 
att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022. 

Syftet med att stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. Det kan till exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen 
(exempelvis kopplat till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller 
för att på olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 

Varje kommun bestämmer själv, utifrån aktuella behov, hur medlen ska fördelas 
för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen kan användas för 
insatser i följande skolformer: fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. 

I Ljungby kommuns resursfördelningsmodell till grundskolan omfördelas en del av 
resurserna utifrån enheternas socioekonomiska förutsättningar där andel 
nyanlända elever på enheten är en faktor. Den del av resurserna som omfördelas är 
förhållandevis låg samtidigt som andel nyanlända på en enhet är den variabel som 
visar tydligast samband med genomsnittligt meritvärde och gymnasiebehörighet. 

För 2022 har regeringen beslutat att betala ut 3 685 115 kr till Ljungby kommun. 
En fördelning av beloppet till grundskoleenheterna baserat på andel nyanlända ger 
följande utfall: 

Enhet                                            Kr efter andel nyanlända procent 

Enskild - Lingbygden                                                               0 

Enskild - Thoren Framtid                                                               0 

Kommunal - Agunnarydskolan                                         0 

Kommunal - Angelstadskolan                                         0 

Kommunal - Astradskolan 1                              175 682 
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Kommunal - Astradskolan 2                              136 187 

Kommunal - Astradskolan 3                              267 197 

Kommunal - Bolmsöskolan 0 

Kommunal - Ekebackenskolan                                       0 

Kommunal - Hamnedaskolan                                       0 

Kommunal - Hjortsbergskolan                            449 579 

Kommunal - Hjortsbergskolan 2                            886 114 

Kommunal - Kungshögsskolan 1                            178 056 

Kommunal - Kungshögsskolan 2                              66 884 

Kommunal - Kungshögsskolan 3                              87 841 

Kommunal - Lidhultskolan                                                  252 003 

Kommunal - Ryssbyskolan                                                  193 057 

Kommunal - Stensbergskolan                              44 817 

Kommunal - Vittarydskolan                            399 277 

Kommunal - Åbyskolan 1                                                  137 251 

Kommunal - Åbyskolan 2                                                  411 170 

                                                                     3 685 115 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett i Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt 
ekonomigrupp. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av 
Skolmiljarden och att fördelningen sker till verksamheter inom grundskola enligt 
socioekonomisk resursfördelning med faktorn nyanlända som grund. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21. 

Yrkanden 

• Hela alliansgruppen yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
fördela skolmiljarden till grundskola årskurs 1 - 9 efter elevantal. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-02 

12(29) 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras fem minuter för enskilda överläggningar 

Beslutsordning 

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag och 
finner att det ska avgöras idag. 

Ordförande meddelar att alliansgruppens förslag till beslut är huvudförslag. 

Ordförande ställer alliansgruppens förslag till beslut mot förvaltningens förslag till 
beslut och finner alliansgruppens förslag till beslut som huvudförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer alliansgruppens yrkande mot förvaltningens förslag till beslut. 

Ja- röst för att bifalla huvudförslaget och Nej-röst för att bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Omröstningen resulterar i 7 ja- röster, 4 nej- röster. 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt alliansgruppens förslag 
till beslut om att  fördela skolmiljarden till grundskola årskurs 1 – 9 efter elevantal.  

Omröstningsresultat 

 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   
Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   
Magnus Carlsson (S)  X  

Liselotte Åhlander (S)  X  

Eva Stridsberg (S)   X  
Christian Johansson (V)  X  

Jan Lorentzson (SD) ersättare för 
Melena Jönsson (SD) 

X   

Daniel Gaal (SD) X   

Summa 7 4  
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§ 26 Dnr BUN 2022-0059 040 

Verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn-och 
utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat slutade på en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mkr, vilket 
motsvarar en avvikelse på 0,18 procent.  

Verksamheter inom fritidshem klarade under år 2021 till fullo hantera 
verksamhetsanpassningen som beslutades år 2020. Enheternas omfattande 
anpassningsarbete under år 2021 i verksamheterna för fritidshem är den största 
förklaringen till ett förbättrat resultat vid årets slut än tidigare prognostiserat vid 
tiden för delårsbokslut. 

På grund av en för Ljungby kommun förbättrad skatteprognos kunde barn- och 
utbildningsnämnden erhålla en tillfälligt utökad ram med 13,7 mkr år 2021.  

Av dessa medel har 9,5 mkr tillförts grundskola och 3,0 mkr förskola för att täcka 
underskottet i verksamheterna trots verksamheternas oförändrade 
resursfördelningar mellan år 2020 och år 2021, samt bidragsbelopp till fristående 
enheter. Prognosen för antal barn och elever i verksamheterna skrevs på grund av 
en ny befolkningsprognos ned i början av året. Nedskrivningen av prognosen 
motsvarande 3,8 mkr i förskola och 2,6 mkr i grundskola. Budgeten var därmed 
tillfälligt i balans för år 2021.  

Under år 2021 har barn- och utbildningsnämnden även erhållit ”Skolmiljarden”, 
vilken är en tillfällig satsning ifrån Skolverket som för år 2021 motsvarar totalt 3,2 
mkr. Skolmiljarden har på grund av ökat behov i verksamheterna tillfallit 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Så sent som i juni månad fick Ljungby 
kommun ett beslut om ökning ifrån 2,6 mkr till 3,2 mkr. 

Under år 2021 har 50,7 mkr erhållits i statsbidrag ifrån Skolverket, vilket är en 
ökning jämfört med erhållna 44,5 mkr för år 2020. 

Bidrag ifrån Migrationsverket har minskat ifrån 4,6 mkr för år 2020 till 4,1 mkr år 
2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden har för år 2021 tagit fram nya mål riktade mot 
visionsstyrningen med syfte att genomföra långsiktiga satsningar som genom 
uthållighet förväntas ge önskad effekt.  

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. 

Nämndmålen är barn- och utbildningsnämndens egna mål kopplade till Ljungby 
kommuns nya visionsstyrningsmodell. Resultatet redovisas i sin helhet i 
verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021, 
2022-02-06. 

Barn- och utbildningsnämndens resultat per verksamhet 2021, 2022-02-06. 

Resultat för barn-och utbildningsnämndens enheter år 2021, 2022-02-06. 

Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021, 2022-02-06. 
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§ 27 Dnr BUN 2022-0064 600 

Minskning av antalet klasser på Astradskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att minska ner antalet klasser på 
Astradskolan och att endast en klass i årskurs 4 startas till höstterminen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Under de senaste åren har en nyproduktion och utbyggnad av skollokaler 
genomförts i Ljungby kommun. Som ett led i detta och för att använda 
kommunens medel på bästa sätt, är det också tid att påbörja arbetet med att minska 
antalet moduler som kommunen hyr. Inför höstterminen 2022 kommer därför 
elever i blivande i åk 4 (33) att ges möjlighet att påbörja sin utbildning i åk 4–6 på 
Ekebacken. Ekebacken har genom utbyggnaden av sina lokaler möjligheter att ta 
emot elever i tvåparalleller för årskurserna åk 1–6.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02. 
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§ 28 Dnr BUN 2022-0068 600 

Medborgarlöfte 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

I Ljungby kommun har man sedan 2005 haft ett etablerat samarbete mellan 
kommun och polis både på strategisk och operativ nivå. Parterna har skrivit 
samverkansavtal och lyft upp konkreta mål. Under senare år har detta samarbete 
utvecklats genom att polisen inrättat funktionen kommunpolis och kommun och 
polis tecknat medborgarlöfte med gemensamma konkreta aktiviteter för att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 
 
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna verka 
effektivt i det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i 
att öka tryggheten utformar lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun 
tillsammans medborgarlöften. 
 
Lägesbild 
Ljungby kommun är en trygg kommun att leva och bo i. Det visar både den årliga 
trygghetsmätning som kommun och Polis gör och statistik över anmälda brott. Viss 
avvikelse kan förekomma mellan enskilda år, men den långsiktiga trenden är tydligt 
minskande. Det som framförallt framkommer av trygghetsmätningen är att det 
finns viss oro för att vistas utomhus kvällar och nätter i Ljungby stad och att det på 
landsbygden fortfarande finns en oro för att utsättas för inbrott. Dessutom 
upplever en del kommuninvånare att hastighetsbegränsningarna i trafiken inte 
följs. 

I takt med att vi blivit mer digitaliserade har andelen bedrägerier, inte minst mot 
äldre, ökat men mörkertalet är stort då långt ifrån alla brott anmäls. 
Medarbetare inom såväl skola, socialtjänst som Polis pekar på att det finns problem 
med såväl användning som försäljning av narkotika i kommunen. Även om det inte 
förekommer någon öppen droghandel råder ingen tveksamhet kring att den som 
vill ha tag på narkotikaklassade preparat får det. Synen på narkotika har blivit mer 
liberal, inte minst bland unga, vilket är oroande. 
 
Annat som framkommer i kontakten med medborgarna är önskemål om att 
polisen är mer synlig i samhället. 
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De områden där det finns behov av trygghetsskapande åtgärder under kommande 
år är främst: 
 
Tryggt boende 
Oron för att utsättas för inbrott har minskat, men är fortfarande för hög i relation 
till andelen faktiska inbrott. Detta är särskilt märkbart på landsbygden. Detta 
skapar i sig en otrygghet som vi måste bemöta och arbeta med. 
 
Trygg och säker trafikmiljö 
Trafikmiljön berör oss alla vare sig vi går, cyklar eller tar oss fram med motorburet 
fordon. En trygg och säker trafikmiljö är viktig för alla och är därför viktig att 
priori-tera. 
 
Tryggt samhälle 
Det ska kännas tryggt att röra sig i samhället, även kvällar och helger. Även om vi 
vet att risken att utsättas för brott är liten, är känslan av otrygghet viktig att ta på 
allvar. Det ska även vara tryggt i hemmet. Vi ser att våld i nära relationer ökar, både 
bland unga och vuxna. 
 
Missbruket av narkotika ökar i samhället, inte minst bland unga. Synen på 
narkotika har blivit mer liberal samtidigt som tillgången ökat och priserna gått ner 
vilket är oroande. 
Bedrägerier riktade mot äldre är ett stort problem som inte ser ut att minska. Brot-
ten utförs både via telefon, på nätet och på plats och skapar en otrygghet både för 
de som utsätts och deras anhöriga. 
 
Medborgarlöften för 2022 
Tryggt boende 

• Kommunen och polisen genomför under året fyra dialogmöten om trygghet. 

• Kommunen och polisen genomför tillsammans minst en trygghetsvandring. 

• Kommunen och polisen genomför tillsammans minst ett grannsamverkans-möte. 

• Kommunen och polisen följer kontinuerligt brottsutvecklingen i kommunen och 
genomför vid behov riktade insatser för att öka tryggheten. 

Trygg och säker trafikmiljö 

I syfte att skapa trygghet och öka medvetenheten hos trafikanterna, men också för 
att fånga upp yrkeskriminella som kör för fort eller alkohol- och drogpåverkade ge-
nomför: 

• Polisen minst två större trafikinsatser per år inom kommunen. 
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• Polisen flera så kallade 20-minuters kontroller varje månad på flera orter inom 
kommunen, baserade på aktuell lägesbild. 

• Kommunen mätning av hastighet och trafikintensitet på kommunala vägar. 

Tryggt samhälle 

• Kommunen kommer starta upp ett våldsförebyggande arbete – En kommun fri 
från våld - för att jobba långsiktigt förebyggande mot våld på bred front i 
kommunen. 

• Kommunen genomför slumpvisa drogtester på gymnasieskolan. 

• Kommunen genomför mätning av förekomsten av droger i avloppsvattnet 4 
gånger under året. 

• Kommunen och Polisen genomför riktade insatser för att minska förekomst av 
narkotika framförallt bland unga i kommunen. En viktig del kommer att vara 
arbete mot säljarna. 

• Genom drogförebyggande gruppen ska Polisen och kommunen ta fram en 
gemensam lägesbild över narkotikasituationen och fortsätta den samverkan som 
finns i dag. 

• Kommunen och Polisen genomför informationsinsatser för att minska risken för 
att utsättas för bedrägeri. 

• Polisen ökar den synliga närvaron av fotpatruller i Ljungby centrum. 

Uppföljning 

Kontinuerlig uppföljning av medborgarlöftet görs i tät kontakt mellan aktörerna. 
Vid behov kan revidering göras under året, annars sker en utvärdering i samband 
med att nytt medborgarlöfte skrivs för 2023. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse mellan Ljungby kommun och Polisen, 2022-02-01. 
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§ 29 Dnr BUN 2022-0044 600 

Skrivelse från rektorer gällande nuvarande 

resursfördelningssystem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
resursfördelningssystemet gällande förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens verksamhetschef informerar om en skrivelse från förskolornas 
rektorer i Ljungby kommun med synpunkter på nuvarande resursfördelnings- 
system. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från rektorer. 
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§ 30 Dnr BUN 2022-0054 631 

Avsteg från förskoleklassens tid 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att göra ett avsteg från 180 dagar när 
det gäller utlägg av tid i förskoleklassen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskoleklassen ska enligt styrdokument omfatta 525 timmar per läsår. I Ljungby 
kommun har det tidigare fattats ett beslut om att tiden ska fördelas med tre timmar 
per dag, fem dagar i veckan. Det ska läggas ut 180 dagar per läsår. På grund av 
pandemin så har huvudmannen fattat beslut om att pausa någon enstaka 
förskoleklass några dagar. Då vi uppnår 525 timmar ändå så önskar vi göra ett 
avsteg från utlägget på 180 dagar.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det är viktigt att eleverna får en likvärdig utbildning. Det ska endast vara under 
innevarande läsår som avsteget görs. Barnens bästa är huvudfokus. Vi följer 
nationella riktlinjer om förskoleklassen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga. 

 

Förvaltningens beredning 

Dialog med berörd rektor och dokumentation i samband med det. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-02. 
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§ 31 Dnr BUN 2022-0050 631 

Utlokaliserad förskollärarutbildning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänstepersoner inom Ljungby kommun diskuterar med olika lärosäten för att 
kunna utbilda fler förskollärare och hitta samarbeten som ger möjligheter att 
studera på ”hemmaplan”.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utifrån politiska mål och för verksamhetens bästa behövs fler  
förskollärare. Barn- och utbildningsförvaltningen för därför diskussion  
med olika lärosäten för att kunna erbjuda förenklade möjligheter för fler  
att kunna utbilda sig till förskollärare.  
 

I nuläget har vi kommit långt i diskussionerna med Jönköpings universitet där vi 
skulle kunna erbjuda en utlokaliserad förskollärarutbildning i Ljungby.  

  

Utbildningen innebär en förskollärarexamen och sker på distans. 
Träffar kan komma att ske på Campus Ljungby och enstaka tillfällen i Värnamo 
eller i Jönköping. 
 

Motkrav för att Jönköping Universitet ska erbjuda detta på plats i  
Ljungby är att Ljungby kommun anställer en kommundoktorand.  
Doktorandtjänsten ska vara på halvtid under 8 år. Forskarutbildningen  
bekostas av universitetet. Förvaltningen undersöker möjligheter och ser  

fördelar med att våra verksamheter kommer närmare forskning och att vi  
kan erbjuda en attraktiv utbildning i vår egen kommun.  
 

Vi för också diskussioner med Linneuniversitetet för att kunna erbjuda  
en utbildning för våra befintliga barnskötare att kunna utbilda sig till  
förskollärare. Vi vill i det sammanhanget visa på fördelarna med en  
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akademisk utbildning och ta fram ett ”paket” som gör det enklare för  
barnskötare att utbilda sig vidare.  
Utifrån en barnkonsekvensanalys så ligger dessa insatser väl i linjer med  
vad Skollag lyfter fram kring behörig och väl utbildad personal.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I samband med kommundoktorand får Ljungby kommun bekosta en  
förskollärartjänst på halvtid under 8 år. Vi undersöker Campus Ljungbys  
möjligheter till medfinansiering av en sådan tjänst. 
 

Ljungby kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta  
ställning till vilka förmåner vi kan erbjuda de som vill studera för att  
uppnå våra mål kring fler förskollärare och fler med akademisk examen.  
 

Förvaltningens beredning 

Utvecklingsledare för diskussioner med flera lärosäten för att hitta bra  
lösning. Gott stöd från kommunens utvecklingsavdelning som också  
verkar för att få fler till högre studier. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02. 
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§ 32 Dnr BUN 2021-0348 600 

Yttrande KPMG - granskning av förebyggande 

insatser för barn och ungdomar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över revisionsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har fått i uppdrag av kommunens revisorer att översiktligt granska 
kommunens rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för 2021.  

KPMG bedömer att det finns rutiner och resurser för arbetet med förebyggande 
insatser och att nämnderna har verksamheter som är direkt riktade mot ändamålet. 
Det finns dock behov av utökade resurser i det fortsatta arbetet med förebyggande 
insatser. De ser ett antal förbättringsåtgärder beträffande främst samverkan och 
uppföljning. Det saknas systematisk uppföljning av effekterna av insatserna. De ser 
även ett behov av att definiera vad en förebyggande insats är.  

De gemensamma rekommendationerna till samtliga nämnder att: utveckla sina 
uppföljningsmodeller avseende förebyggande insatser, Sträva efter att ta fram 
gemensamma definitioner av förebyggande insatser utifrån respektive verksamhet 
med gemensamma nyckeltal och gemensamma plattformar för t ex lyckad skolgång.  

Specifikt för barn- och utbildningsnämnden att tydliggöra elevhälsans förebyggande 
roll i skolverksamheten och öka informationsinsatserna för att implementera 
Barnens bästa gäller på alla nivåer i verksamheten.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utifrån de rekommendationer som ges i revisionsrapporten avser förvaltningen 
göra följande: 

Arbetet med att ta fram gemensamma nyckeltal är påbörjat i Allas barn och sker 
parallellt med framtagandet av nyckeltal i länet i arbetet med Barnens bästa gäller. 

Processledare är anställd för Ljungby kommun och påbörjar sitt arbete 1 februari 
med att implementera Barnens bästa gäller i hela kommunen.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-02 

24(29) 

 

 

Justerandes sign   

 

En utbildning planeras för rektorer och elevhälsan genom SPSM som kommer pågå 
hela läsåret 22/23 i Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för 
likvärdig utbildning. 

  

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett genom diskussioner mellan förvaltningschef och chef central 
elevhälsa. 

Hänsyn till barnperspektivet tas genom att arbeta likartat på alla förskolor/skolor. 

Beslutsunderlag 

KPMG Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01. 
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§ 33 Dnr BUN 2022-0038 624 

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska 

delen inom elevhälsan 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 
för elevhälsans medicinska insatser för 2021. 

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 

 

Förvaltningens beredning 

Upprättad i samråd med skolsköterskor och skolläkare. 

Hänsyn till barnperspektivet tas genom att arbeta likartat på alla skolor. 

Beslutsunderlag 

Patientssäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021 
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§ 34 Dnr BUN 2022-0039 624 

Verksamhetsberättelse för den medicinska delen 

i elevhälsan 2021. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 
elevhälsans medicinska insatser för 2021. 

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.  

 

Förvaltningens beredning 

Upprättad i samråd med skolsköterskor och skolläkare. 

Hänsyn till barnperspektivet tas genom att arbeta likartat på alla skolor. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse för den medicinska delen i elevhälsan 2021. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-31. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-02 

27(29) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 35 Dnr BUN 2022-0019 600 

Meddelanden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2022-0062.600 

Kommunfullmäktiges  beslut 2022-01-24 gällande policy för arbetet med barnens 
rättigheter i Ljungby kommun. 

 

Bu 2021-0275.600 

Kommunfullmäktiges  beslut 2022-01-24 gällande policy för näringslivet. 

 

Bu 2021-0208.003 

Kommunfullmäktiges  beslut 2021-12-20 gällande revidering av reglementen för 
nämnderna. 

 

Bu 2022-0060.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022-0080.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2022-01-19 
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§ 36 Dnr BUN 2022-0018 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 2022-01-20 till och med 2022-02-22. 

 

Bu 2022-0015.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Bu 2022-0037.606 

Beslut på delegation 2022-01-24 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 
Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022-0069.606 

Beslut på delegation 2022-02-11 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 
Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022-0067.606 

Beslut på delegation 2022-02-17 om avslag på ansökan till plats gällande språkval 
och skolplacering. 

 

Bu 2022-0051.606 

Beslut på delegation 2022-01-19 om avslag på ansökan till plats gällande språkval 
och skolplacering. 
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Bu 2022-0073.606 

Beslut på delegation 2022-01-19 om avslag på ansökan till plats gällande språkval 
och skolplacering. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2022-02-17. 

 

 

 

 


