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Bu § 24  2020/0098 612   

Bidragsbelopp 2020 till fristående gymnasieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen till 

fristående gymnasieskolor för år 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna både i Ljungby 

kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby 

kommun. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än 

kommunen.   

  

Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i 

motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år. 

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor kan inte göras innan budgeten är lagd.  

  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nya bidragsbelopp till fristående 

gymnasieskolor för år 2020 enligt underlag bidragsbelopp till fristående 

gymnasieskolor. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-09. 

• Förvaltningens beräkningsunderlag för bidragsbelopp 2020 till fristående 

gymnasieskolor, 2020-03-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 24. 
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Bu § 25  2020/0099 612   

Interkommunal ersättning 2020 gymnasieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny interkommunal 

ersättning avseende gymnasieskola för år 2020, samt att ändra ersättningarnas 

beräkningsperiod ifrån läsår till kalenderår.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år betalar Ljungby kommun en interkommunal ersättning till kommuner 

där elever från Ljungby kommun går i skola. Ljungby kommun får också 

ersättning från de kommuner som har elever i gymnasieskolan här. Den 

interkommunala ersättningen gäller för elever i gymnasieskolan.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa den interkommunala 

ersättningen. Orsaken till att beslut för endast höstterminen föreslås är för att i 

framtiden kunna sammanväva arbetet med framtagande av bidragsbelopp till 

fristående verksamheter och interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-09. 

• Förvaltningens beräkningsunderlag för interkommunal ersättning, 2020-

03-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 25. 
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Bu § 26  2019/0558 631   

Riktlinjer förskola och fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna justering i riktlinjer för 

förskola och fritidshem avseende uppsägning av plats i förskole/fritids- 

verksamhet och avstängning på grund av utebliven betalning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I tidigare riktlinjer framgår det inte att det är olika beslutfattare för ej efterföljda 

riktlinjer och ej inbetald avgift.  

För att riktlinjer för förskola och fritidshem ska vara förenliga med 

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antagen 2020-02-26 

behöver det framgå i riktlinjer att det är rektor som fattar beslut om avstängning 

ifrån förskola eller fritidshem i de fall riktlinjer inte efterföljs. Administrativ 

chef beslutar om avstängning på grund av utebliven betalning. 

Förslag enligt delegationsordning beslutad 2020-02-26 av barn- och 

utbildningsnämnden: 

• Administrativ chef fattar beslut om avstängning ifrån 

förskoleplats/fritidshemsplats på grund av ej inbetald avgift. 

• Rektor fattar beslut om uppsägning av plats i förskoleverksamhet på 

grund av ej efterföljda riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse – Riktlinjer förskola och fritidshem, 

2020-03-02. 

• Riktlinjer för förskola och fritidshem, 2020-03-02. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 31. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 
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Bu § 27  2020/0100 600   

Bidragsbelopp 2020 förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nya bidragsbelopp för 

förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor och ett par fristående 

grundskolor. Med fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än 

kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna. 

Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i 

motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbelopp förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 2020-03-10. 

• Bidragsbelopp förskola, 2020-03-10. 

• Bidragsbelopp fritidshem, 2020-03-10. 

• Bidragsbelopp förskoleklass, 2020-03-10. 

• Bidragsbelopp grundskola, 2020-03-10. 

• Bidragsbelopp grundsärskola, 2020-03-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 32. 
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Bu § 28  2020/0102 040   

Barn- och utbildningsnämndens omvärldsanalys för 
budget 2021 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna omvärldsanalys för budget 

2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget har det för barn- och utbildningsnämnden beslutats om besparingar 

motsvarande 10 miljoner kronor för år 2020. Beslutet ifrån kommunfullmäktige i 

juni 2019 medförde besparingar inom förskola motsvarande 2,5 miljoner kronor 

och i februari år 2020 beslutades besparingar i barn-och utbildningsnämnden om 

ytterligare 7,5 miljoner kronor. Besparingarna beslutade i februari 2020 härrör till 

största del anpassning för att kunna hantera ökade lokalkostnader. 

Även om det framtida resultatet av anpassningarna har beräknats och 

konsekvensanalyserats är det av stor vikt att utvärdera den faktiska påverkan i 

verksamheterna innan ytterligare verksamhetsjusteringar kan genomföras 

oavsett om det i framtiden avser ambitionsökning eller minskning.  

Viktigt att notera är att anpassningar under år 2020 kan komma att påverka 

framtida kompetensförsörjning. 

För barn- och utbildningsnämnden är en av de svåraste ekonomiska 

utmaningarna att hantera lokalkostnaderna år 2021. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse Omvärldsanalys budget 2021, 2020-03-

09.  

• Specificering-vissa-statsbidrag-K, 2020-02 17. 

• Förslag investeringar 2021, 2020-03-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 33. 
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Bu § 29  2019/0414 605   

Interkommunal ersättning 2020 förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och grundsärskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny interkommunal 

ersättning för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

för år 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För barn och elever som är folkbokförda i Ljungby kommun och väljer förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i annan kommun 

betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den mottagande kommunen. 

Nya belopp beslutas varje kalenderår.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse interkommunal ersättning förskola, 

fritidshem, 2020-03-09. 
• Interkommunal ersättning fritidshem, 2020-03-10. 

• Interkommunal ersättning förskoleklass, 2020-03-10. 

• Interkommunal ersättning grundskola, 2020-03-10. 

• Interkommunal ersättning grundsärskola, 2020-03-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 34. 
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Bu § 30  2020/0103 603   

Anpassning av resursfördelningsmodell fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetanpassad 

resursfördelning för år 2020 till verksamheterna inom fritidshem.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-26 att godkänna förslag till 

budgetanpassning för fritidshem motsvarande 2 100 tkr. Därmed behöver 

resursfördelningsmodellen anpassas för att möta den nya budgeten.  

Budgetanpassningen görs med samma procentuella fördelning på samtliga 

ansvarsområden. 

Anpassningen motsvarar totalt 4,51 tjänst.  

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Anpassning av resursfördelningsmodell 

fritidshem, 2020-03-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 35. 
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Bu § 31  2020/0103 603   

Anpassning av resursfördelningsmodell förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nya koefficienter för år 

2020 avseende resursfördelningsmodell förskola. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-26 att godkänna förslag till 

budgetanpassning för förskola motsvarande 2 500 tkr. Därmed behöver 

resursfördelningsmodellen anpassas.  

Budgetanpassningen fördelas procentuellt lika över samtliga verksamheter. 

Även vikariepoolen gör samma besparing procentuellt som övriga verksamheter.  

 

Anpassningen motsvarar totalt 5,17 tjänster.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Anpassning av resursfördelningsmodell 

förskola, 2020-03-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 36. 
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Bu § 32  2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ger en preliminär utfallsrapport och löneanalys för februari 2020. 

Prognosen är på – 6,3 Mkr.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning (preliminär), 2020-02. 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och 

vuxenutbildningen (preliminär), 2020-02. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 38. 
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Bu § 33  2019/0591 600   

Svar på medborgarförslag gällande placering av 
högstadieskola på Favörs gamla parkering 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att bygga den planerade 

högstadieskolan på Favörs gamla parkering. Kommunstyrelsen har beslutat att 

fortsätta planeringen av högstadieskola i anslutning till Hjortsbergskolan.  

 

Placeringen av högstadieskolan ger samordningsvinster till exempel när det 

gäller specialsalar som slöjdsalar och sporthall.  Sunnerbohallen är redan idag 

fullbokad för elever på Sunnerbogymnasiet. Placeringen som nu är beslutad är 

geografiskt lämplig. Elever kan nå skolan från alla håll av centralorten. De 

grönområden som finns i anslutning till skolan är en inbjudande miljö för elever 

och personalen. 

 

Var ytterligare en skola med ett högstadium skulle placeras måste noggrant 

studeras så att den möter framtida och långsiktiga behov i Ljungby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-15. 

• Medborgarförslag, 2019-10-01. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 44. 

 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige
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Bu § 34  2020/0104 600   

 

Kartläggning hitta språket och matematiken 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens utvecklingsledare informerar om arbetet med kartläggningen 

hitta språket och matematiken som gjordes i förskoleklasserna under hösten 

2019. En analys av denna kartläggning kommer senare Det man har konstaterat 

är att det behövs arbetas mer med språket och att man behöver använda sig mer 

av tidig inläsning och speciallärare. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation hitta språket och hitta matematiken förskoleklass december 

2019, 2020-03-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 39. 
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Bu § 35  2020/0105 600   

 

Nyanländas lärande 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens utvecklingsledare informerar om hur långt man har kommit i 

arbetet med nyanländas lärande. Två utvecklingspedagoger har anställts som 

finansieras via nyanländas lärande och via bättre språkutveckling i förskolan.  

En mentor/coach kommer också att anställas för detta ändamål på Sunnerbo - 

gymnasiet. 

Förvaltningen har anställt en processledare för nyanländas lärande vars uppdrag 

bland annat är att vara länken mellan Skolverket och Ljungby kommun, att 

övergripande driva och samordna genomförande av gemensamma mål och 

utvecklingsinsatser, att garantera en likvärdighet och att kontinuerligt följa upp 

och utvärdera åtgärder och effekter av insatserna. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation Nyanländas lärande 5 februari 2020 Skolverket,  

2020-03-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 40. 
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Bu § 36  2020/0097 623   

Budgetanpassning skolskjuts 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

förändring av elevresor för gymnasieelever från och med läsårsstarten 

2020/2021 samt att motsvarande revidering görs i verksamhetsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-26 om en budgetanpassning 

på cirka 180 000 kronor gällande elevresor.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 

förvaltningens förslag till förändring av elevresor för gymnasieelever från och 

med läsårsstarten 2020/2021 samt att motsvarande revidering görs i 

verksamhetsplanen. 

Enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 

1991:1110) samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) ska elevens 

hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven 

har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395). Lagkrav är att 

eleven ska ha minst 6 km mellan bostad (folkbokföringsadress) och 

gymnasieskolan. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter för 

gymnasieelever utan enbart ansvara för deras resekostnader. Enligt 2§ 

förordningen får kommunen bestämma hur resor ska ske. 

 

Busskort till gymnasieelever som har mer än 4 km mellan bostaden och 
skolan - ändras till 6 km  

Det är praxis att kommunerna ersätter eleven med ett busskort till 

kollektivtrafiken. Om det inte finns någon kollektivtrafik kan eleven ansöka om 

med resebidrag 1,85 kr/km med max tak 1/30 av prisbasbelopp eller beviljas 

medåkning i befintlig skolbuss i mån av plats. 

 
 
Resebidrag till gymnasieelever som har mer än 4 km till hållplatsen - 
ändras till 6 km  

Bidrag för transport till hållplats är inte lagstadgat. 
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Särskild skoltrafik i linjelagd tidtabell - upphör  
LT159 hållplats Åsen till/från hållplats Odensjö/Vret (Lidhult) LT157 hållplats 

Agunnaryd terminal till/från hållplats Ryd (Agunnaryd) Kommunen är inte 

skyldig att anordna transporter för gymnasieelever utan enbart ansvara för deras 

resekostnader 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-26. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 37. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-25 
 

19(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 37  2020/0090 600   

Remissvar på åtgärdsplan för klimat- och energi 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen åtgärdsplan och 

att samverkan sker enligt de överväganden som beskrivs nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 december antog kommunfullmäktige en ny klimat- och energiplan. 

Planen innehåller mål för klimat- och energiarbetet och redogör för var fokus på 

åtgärder ska vara. Klimat- och energiplanen utgör också en del i arbetet med 

kommunens åtagande genom Borgmästaravtalet för klimat- och energi till 2030. 

Kommunen behöver ta fram och lämna in en ny åtgärdsplan inom ramen för 

åtagandet genom Borgmästaravtalet. Åtgärdsplanen benämns Sustainable 

Energy and Climate Action Plan (SECAP) och ska följa de riktlinjer som gäller 

utifrån Borgmästaravtalet. Kommunstyrelsen samordnar arbetet utifrån 

borgmästaravtalet och sammanställer en åtgärdsplan över de åtgärder som ska 

rapporteras in. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

åtgärdsplan. Flera av kommunens nämnder och bolag berörs av åtgärderna som 

framgår i kommunledningsförvaltningens förslag till åtgärdsplan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslag på åtgärdsplan för 

klimatanpassning på remiss. Kommunens nämnder och bolag uppmanas ta 

ställning till föreslagna åtgärder som de berörs av och får också möjlighet att 

komplettera med ytterligare åtgärder inom sitt verksamhetsområde. Svar skickas 

senast den 29 april år 2020. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen kan i nuläget inte se att den berörs förutom gällande skolskjutsar. 

Det är dock svårt att påverka då skolskjutsarna upphandlas och i nuläget 

tillsammans med andra kommuner.  

 

Vi kan se att följande överväganden behöver göras:  

4.4 (kommunicera alternativt villkora Ljungby kommuns målsättning inför ny 

trafikupphandling av skolskjuts 2024) 

4.5 (behovet av upphandlade skolbussar beror bland annat på utbyggda gång- 

och cykelvägar, över- och underfarter, belysning, snö- och halkbekämpning 

samt utbyggd kollektivtrafik och utformning av dess hållplatser samt annan 

trafikmiljö såsom hastighet, övergångsställen etc.) 

4.7 (se 4.5) 
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4.9 (andelen av skolskjuts med kollektivtrafik beror bland annat på samstyrning 

av bland annat tidtabeller och skolornas ramschema, hållplatser och dess 

utformning, turernas sträckning etc). 

Förvaltningens beredning 

Skolskjutshandläggare och Skolområdeschef har berett ärendet  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-04. 

• Förslag till åtgärdsplan. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, 21. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 38  2019/0302 631   

Tillbyggnad av Ekebackenskolan, godkännande av 
programfas 

Beslut 

a) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige fatta 

följande beslut:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är  

    14 Mkr. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudget för projektet är 475 tkr. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs. 

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.  

c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

hyreskontraktet för Ekebackenskolan inklusive tillbyggnad. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillägga till protokollet att man ska få 

full kostnadstäckning vid nybyggnationer.  

 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att 1 

procent ska avsättas till konstnärlig utsmyckning istället för 0,5 procent enligt 

deras eget yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

utföra en tillbyggnad av Ekebackenskolan. 

Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i 

två parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt 

avlasta Astradskolan. 

Tillbyggnaden kommer att uppföras i ett plan och i första hand nyttjas av elever 

i lågstadiet. Klassrummen i tillbyggnaden kommer att vara av samma storlek 

som befintliga klassrum, ca 60 m2 inkl. grupprum, för att möjliggöra att 

klasserna har ungefär samma elevantal oavsett årskurs. Detta innebär ett avsteg 

från antagen lokalförsörjningsstrategi, där 70 m2 är riktvärde för klassrum inkl. 

grupprum. Dessutom kommer tillbyggnaden att innehålla, kapprum, WC, RWC, 
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torg med fritidsverksamhet och hemkunskap, lärararbetsplatser samt utrymme 

för installationer. 

Den totala byggnadsytan beräknas bli ca 2820 m2, varav ca 415 m2 är 

tillbyggnaden. Befintlig skolgård bevaras i största möjliga mån, ytan i 

anslutning till tillbyggnaden anpassas och återställs. 

Beräknad investeringskostnad för tillbyggnaden är 14 Mkr. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. 

Förvaltningens beredning  

Ett programarbete har utförts tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens 

funktionskrav. Arbetet har även kartlagt alla förutsättningar, villkor och 

kostnadsdrivande faktorer. Programhandlingarna utgör underlag för 

investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling. 

Beslutsunderlag 

• Lokalbehovsprogram, 2020-03-03 inklusive bilagor. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 43. 

 

Yrkanden 

• Melena Jönsson(SD) yrkar att budget för konstnärlig utsmyckning sänks 

från 1 procent till 0,5 procent. 

 

• Magnus Carlsson (S) yrkar med bifall av samtliga ledamöter i barn- och 

utbildningsnämnden att man ska få full kostnadstäckning vid 

nybyggnationer.  

 

Beslutsordning 1 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut gällande att budgeten för konstnärlig 

utsmyckning är 1 procent och finner att de gör så.  
 

Omröstning begärs  

Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag till beslut gällande att budgeten 

för konstnärlig utsmyckning är 1 procent blir huvudförslag och motförslag blir 

Melena Jönssons (SD) yrkande där budget för konstnärlig utsmyckning sänks 

från 1 procent till 0,5 procent.  
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Omröstningsresultat 

Omröstning genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja-röst för att bifalla huvudförslaget och Nej-röst för att bifalla Melena Jönssons 

(SD) yrkande. 
 

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

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt huvudförslaget där 

budget för konstnärlig utsmyckning är 1 procent. 

 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Theodor Nielsen (C) ersättare 

för Jan Hagfoss (L) 

X   

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Petra Ruzsa Pal (S) X   

Kaouter Tayari Jebali (V) 

ersättare för Christian 

Johansson (V) 

X   

Melena Jönsson (SD)  X  

Helena Vuorio (SD)  X  

Summa 9 2  

 

Beslutsordning 2 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Magnus Carlssons (S) yrkande med bifall av barn- och utbildnings- 

nämndens samtliga ledamöter att man ska få full kostnadstäckning vid 

nybyggnationer och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet 

med Magnus Carlssons (S) yrkande med bifall av barn- och 

utbildningsnämndens samtliga ledamöter. 

  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
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Bu § 39  2020/0106 600   

Förstudie för ny förskola/ skola vid Bolmens östra strand 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Befintlig skolbyggnad inklusive gymnastiksal uppfördes 1963 och byggdes till 

1986. Förskolan är byggd i två etapper, varav den första delen uppfördes 1963 

och den andra delen 1992. Befintliga byggnader har nått sin tekniska livslängd. 

För att verksamheten i framtiden ska kunna bedrivas optimalt och utvecklas 

behövs nya ändamålsenliga lokaler.  

 

 

Tekniska förvaltningens bedömning och överväganden 
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 

Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.  

 

Tekniska nämndens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds. 

 
Tekniska förvaltningens beredning 
Arbetet med förstudien har utförts tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens 

funktionskrav.  

 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03. 

• Förstudie för förskola/ skola vid Bolmens östra strand, 2020-03-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 41. 

 

 
Skickas till 
Tekniska förvaltningen 
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Bu § 40  2020/0107 600   

Förstudie för ny förskola i Kånna 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och hänskjuter ärendet till 

nästkommande nämndssammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Idag finns det en förskola placerad på fastigheten Kånna 8:71, lokaliserad 

centralt på orten. Förskolan har två avdelningar. Idag bedrivs även 

fritidsverksamhet i byggnaden. 

  

Befintlig förskola i Kånna uppfördes 1971 och har nått sin tekniska livslängd. 

En ny förskola för två-tre avdelningar behöver därför uppföras i samhället.  

 

Tekniska förvaltningens bedömning och överväganden 
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 

Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. 

 

Tekniska nämndens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds. 

 

 
Tekniska förvaltningens beredning 
Arbetet med förstudien har utförts tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens 

funktionskrav. 

 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03. 

• Förstudie för ny förskola i Kånna, 2020-03-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 42. 

 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
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Bu § 41  2020/0082 612   

Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Realgymnasiet i Växjö i Växjö kommun från och med läsåret 2021/2022.  

Skolan avser att starta följande program och inriktningar: 

Naturbruksprogrammet, inriktning Djur, 20 elever per år 

Naturbruksprogrammet, inriktning Skog, 10 elever per år  

Utbildningarna planeras att starta år 2021.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Det program och de inriktningar som ansökan avser finns redan idag i regionen. 

Att ytterligare en skola i regionen vill erbjuda detta program och dessa 

inriktningar får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och 

Sunnerbogymnasiet.  

  

Förvaltningens beredning  

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet 

Beslutsunderlag 

• Skolinspektionens remiss, 2020-02-24. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-02-27. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 41. 

 
 
Skickas till 
Skolinspektionen 
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Bu § 42  2020/0080 612   

Yttrande över ansökan från Värends yrkesgymnasium AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande över 

ansökan som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 

Värends yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående  gymnasieskola vid Värends yrkesgymnasium  i Alvesta kommun från 

och med. läsåret 2021/2022. 

Skolan avser att starta följande program/inriktningar:  

Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon 

Beräknat antal utbildningsplatser: 

 

 

 

 

 

 

Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning 

Beräknat antal utbildningsplatser: 

 

 

 

 

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 

Beräknat antal utbildningsplatser: 

 

 

 

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Läsår 1 11   

Läsår 2 11 11  

Läsår 3 11 11 11 

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Läsår 1 1 0 0 

Läsår 2 1 1 0 

Läsår 3 1 1 1 

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Läsår 1 11   

Läsår 2 11 11  

Läsår 3 11 11 11 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-25 
 

28(38) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2020-2025 

 

  Antal 16-åringar 

2020 343 

2021 332 

2022 315 

2023 333 

2024 324 

2025 319 

 

Sammanställning kommunala och fristående skolor 

 

Program och inriktning Skola Antal platser/åk 

Bygg och anläggningsprogrammet, 

anläggningsfordon 

Sunnerbogymnasiet 8 

Bygg och anläggningsprogrammet, 

mark och anläggning 

  0 

Fordons- och transportprogrammet, 

transport 

Sunnerbogymnasiet 15 

Fordons- och transportprogrammet, 

godshantering 

  0 

 

Ljungby kommun avser att erbjuda två av de sökta programmen och 

inriktningarna läsåren 2020/2021 och 2021/2022. 

Samverkan 

Ljungby kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Kronobergs 

län. Detta innebär att länets ungdomar är förstahandsökanden till alla nationella 

program i länet. Undantaget är Markaryds kommun där ett separat 

samverkansavtal finns. Detta avtal innebär att ungdomarna i Ljungby och 

Markaryds kommuner är förstahandssökande till de utbildningar som inte finns i 

den egna kommunen. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ljungby kommun har en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet. Skolan 

har under ett stort antal år haft inriktningen transport på Fordons- och 

transportprogrammet. De senaste åren har intresset för inriktningen transport 

minskat något. En nyetablering i grannkommunen kommer sannolikt påverka 
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Ljungby kommun negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer 

konkurrerar om samma elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska. 

Blir elevantalet för lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra 

inriktningar i stället. 

Inriktningen anläggningsfordon på Bygg och anläggningsprogrammet övertogs 

från Alvesta kommun hösten 2014. Utbildningen är mycket kostsam och relativt 

få elever väljer denna inriktning. Förhoppningen är att inte bara Ljungby 

kommuns egna elever ska söka denna inriktning utan även elever från våra 

grannkommuner. En nyetablering i en av våra grannkommuner kommer 

sannolikt att påverka kommunen negativt då konkurrensen redan idag är stor.  

 

Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer bygg och 

anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet minskat de 

senaste läsåren. Konkurrensen om eleverna på dessa program är stor och 

nyetableringar i vår region kan innebära att redan befintliga utbildningar tvingas 

lägga ner då de riskerar att bli för kostsamma. Att utöka antalet 

utbildningsanordnare inom dessa branscher är riskfyllt. Tvärtom borde 

regionerna samverka mer så att utbildningsutbudet i regionen kan vara fortsatt 

brett. Branschskolor är troligen en framtida lösning som möjliggör för 

kommunerna att anordna även de mer kostsamma utbildningarna. 

 

 
Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. 

 

Beslutsunderlag 

• Skolinspektionens remiss, 2020-02-24. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-02-27. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 27. 

 

 
Skickas till 
Skolinspektionen 
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Bu § 43  2020/0081 612   

Yttrande över ansökan från Amerikanska gymnasiet i 
Sverige AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 

vid Amerikanska Gymnasiet i Halmstads kommun från och med läsåret 

2021/2022. 

Skolan avser att starta följande program och inriktningar: 

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, 28 elever per år. 

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik, 28 elever per år. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, 28 elever per år 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, 14 elever per år 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och 

kommunikation, 14 elever per år. 

 

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle, 14 elever 

per år 

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, 14 elever per år. 

 

Skolan kommer att genomföra all undervisning på engelska och svenska. 

Skolan erbjuder möjligheter till språkresor till USA under sommarloven. 

 

Utbildningarna planeras att starta år 2021. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

De program och de inriktningar som ansökan avser finns redan idag i Halmstad 

kommun. Att ytterligare en skola i Halmstad kommun vill erbjuda dessa 

program och inriktningar får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och 

Sunnerbogymnasiet.  

 

Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet 
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Beslutsunderlag 

• Skolinspektionens remiss, 2020-02-24. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-02-27. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 29. 

 

 

Skickas till 
Skolinspektionen 
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Bu § 44  2020/0086 612   

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

LBS Kreativa Gymnasiet Växjö i Växjö kommun från och med läsåret 

2021/2022. 

Skolan avser att utöka sin verksamhet med inriktningen Estetik och media på 

Estetiska programmet. Man avser att ta in 12 elever per år från 2021 på den nya 

inriktningen. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det program och den inriktning som ansökan avser finns redan idag i Växjö 

kommun. Att ytterligare en skola i Växjö kommun vill erbjuda denna inriktning 

får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och Sunnerbogymnasiet. 

 
Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet 

Beslutsunderlag 

• Skolinspektionens remiss, 2020-02-24. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-02-27. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 28. 

 
 
Skickas till 
Skolinspektionen 
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Bu § 45  2020/0057 612   

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Business School Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 

2021/2022.  

Skolenheten är ännu ej etablerad i Halmstad. I ett yttrande från 2018 går att läsa 

att skolan då ansökte om utökning jämfört med en tidigare ansökan. Man 

ansökte 2018 om att få utöka med inriktningar Medier, information och 

kommunikation och Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

I den nu aktuella ansökan vill man utöka med samma inriktningar. Anledningen 

till att Thorengruppen än en gång ansöker om samma utökning framgår inte i de 

underlag som skickats till Barn- och utbildningsförvaltningen. Man avser att ta 

in 10 elever per inriktning och år. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det program och de inriktningar som ansökan avser finns redan idag på skolor i 

Halmstad kommun. Att ytterligare en skola i Halmstad kommun vill erbjuda 

dessa program och inriktningar får troligen ingen påverkan för 

Sunnerbogymnasiet. 

Beslutsunderlag 

• Skolinspektionens remiss, 2020-02-02. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-02-06. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 30. 

 
Skickas till 
Skolinspektionen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 46  2020/0136 103 

Fastställande av rutin för hantering av nämndinitiativ 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att enligt kommunstyrelsens förslag 

fastställa rutin för hantering av nämndinitiativ.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen framgår att varje ledamot i en nämnd har möjlighet till att 

väcka ärenden i nämnden. Denna möjlighet har i flera kommuner kommit att 

beskrivas som nämndinitiativ. Den 11 december 2019 föreslår 

kommunfullmäktiges demokratiberedning att en rutin för nämndinitiativ 

utarbetas. Kommunledningsförvaltningen har därefter utarbetat ett förslag till 

nämndinitiativ som nu lämnas för antagande av kommunstyrelsen. I en 

tjänsteskrivelse från den 14 januari skriver kommunledningsförvaltningen att 

antalet inlämnade nämndinitiativ till kommunens nämnder har ökat. Det har 

därför blivit nödvändigt att ta fram en rutin som beskriver hur kommunen ska 

hantera nämndinitiativ som lämnas in framöver. Det finns likheter mellan 

kommunledningsförvaltningens förslag och de rutiner som andra kommuner 

arbetar utifrån. Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen fastställer Rutin för nämndinitiativ så att den börjar gälla för 

kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen 

uppmuntrar övriga nämnder till att fastställa densamma vilket görs i beslut 

KS2019/0498 20200211.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kommunallagen 4 kap 20§ stadgar att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka 

ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera ledamöter tillsammans kan 

väcka ärenden i nämnderna och betecknas som nämndinitiativ. Sedan antalet 

nämndinitiativ har ökat i nämnderna har ett behov av en rutin uppstått, så att 

initiativen hanteras likvärdigt i varje nämnd.  

 Förvaltningens beredning - beslutsunderlag 

KS2019/0498  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-04. 

• Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2020-02-11, § 30. 

• Förslag till Rutin för nämndinitiativ. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 45. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 47  2020/0137 016 

Yttrande till handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter och beslutar att inte lämna 

något yttrande i frågan.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska 

antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Tekniska förvaltningen 

har tagit fram ett förslag till handlingsprogram. Tekniska nämnden föreslår den 

4 april 2020 att kommunfullmäktige antar förslaget till Handlingsprogram för 

skydd mot olyckor.  

Innan handlingsprogrammet antas så behöver handlingsprogrammet samrådas 

med myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. I tjänsteskrivelsen 

från den 12 februari 2020 föreslår tekniska förvaltningen att förslag till 

handlingsprogram för skydd mot olyckor skickas på remiss till flera aktörer som 

kan ha ett väsentligt intresse.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande förslaget till Handlingsprogram för 

skydd mot olyckor.  

Förvaltningens beredning - beslutsunderlag  

KS AU 2020/0048  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-04. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll, 2020-02-25, § 22. 

• Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-02-07. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 46. 

 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 48  2020/0170 

2020/0083 

600 

600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ger blandad information. 

• Information från tillsynsbesök 

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter samt fristående förskolor. Ledamöterna som varit på 

tillsynsbesök sedan föregående barn- och utbildningsnämndssammanträde 

berättar om sina besök. Besöken som redovisas är: 

• Donationsgatans förskola 

• Familjecentralen i Ljungby 

 

Aktuell Information 

• Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen ger aktuell information 

om vad som händer i sina respektive verksamheter. 

• Gymnasiechefen informerar om att ny rektor på vuxenutbildningen på 

gymnasiet har anställts. Musikprofilen kommer att läggas ned på 

Sunnerbogymnasiet.  

• Barn- och utbildningschefen ger den senaste informationen gällande 

Corona viruset. 

• Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under 

perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 

juni 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov 

genomförs. Orsaken till detta är att många skolor just nu är hårt 

ansträngda på grund av corona viruset och måste planera sin verksamhet 

från dag till dag. I den här situationen riskerar det nationella provet att 

utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen.  

• Skolområdeschefen informerar om begäran om utökad resurstilldelning 

till fritidshemsverksamhet för grundsärskolans elever. 

• De resterande tillsynsbesöken i vår är inställda på grund av corona 

viruset. 

• Nya Hjortsbergskolans inflyttning har blivit försenad till april månad på 

grund av att besiktningen ej blivit godkänd.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 49      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2020/0142.600 

Beslut 2020-03-12 från Krisledningsnämnden gällande beslut om kostnader som 

tillkommer på grund av situationen med coronaviruset. 

 

Bu 2020/0131.600 

Information via e-post 2020-02-14 gällande resursfördelningen till nästa läsår. 

 

Bu 2020/0086.600 

E-post 2020-02-25 från förälder gällande besparingarna på förskolan. 

 

Bu 2019/0406.606 

Beslut 2020-03-13 från Skolinspektionen gällande uppföljning av beslut. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0084.600 

Beslut 2020-02-19 från Skolinspektionen gällande beslut för gymnasieskola. 

 

Bu 2020/0075.606 

Beslut om tidigare start i förskoleklass. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0109.606 

Beslut om tidigare start i förskoleklass. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0110.606 

Information till huvudman 2020-03-02 gällande ansökan om uppskjuten 

skolplikt, sekretessärende. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-03-11. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 50      

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 2019/2020 

tagna under perioden 2020-02-19 till och med 2020-03-16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


