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Tid och plats 24 mars 2021, klockan 8.15- 14.00. 

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby samt via Teams digitalt 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) (deltog via Teams) 

Magnus Carlsson (S) (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M) ersättare för Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Emil Torstensson (KD) (deltog via Teams)  

Lars Solling (L) (deltog via Teams) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog via Teams) 

Eva Stridsberg (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via Teams) 

Melena Jönsson (SD) (deltog via Teams) 

Daniel Gaal (SD), (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 46-62 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, §  (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 54-55, 60 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, § 52 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, §§ 47-49 (deltog via Teams) 

Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 50-51 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 56-57 (deltog via Teams) 

Birgitta Kristoffersson, projektledare Ljungby Business Arena, § 53 (deltog 

via Teams) 

Jonas Jansson, Projektledare för Poddteater 16, § 54 (deltog via Teams) 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§ 46-60 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 46-60 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 46-60 (deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception måndagen den 29 mars 2021 kl.13.00 

Paragrafer 46 - 62   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Christian Johansson (V) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 24 mars 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 29 mars 2021 

Överklagningstid 29 mars – 19 april 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 20 april 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 46      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Undantag från handlingsplanen tillfällig stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen. 
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Bu § 47  2021/0044 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

februari 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens controller redogör för den ekonomiska prognosen efter februari 

2021. 

Enligt ej beslutat förslag till kommunstyrelsen får barn- och utbildningsnämnden 

ta med sig ett underskott om 4 735 tkr till 2021.  

I övrigt visar prognosen inte på några avvikelser efter februari. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09. 

• Ekonomisk uppföljning 2021-02. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 39. 
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Bu § 48  2021/0075 600   

Interkommunal ersättning förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny interkommunal 

ersättning för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunal ersättning betalas ut till kommunal eller enskild verksamhet om 

ett barn eller elever som är folkbokfört i Ljungby kommun går i förskola, 

fritidshem, grundskola eller grundsärskola i en annan kommun. Ersättningen 

baseras på Ljungby kommuns egna kostnader per barn/elev i motsvarande 

verksamhet. Ersättningsnivån ska fastställas inför varje år. 

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

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08. 

• IKE förskola, 2021-03-08. 

• IKE fritidshem, 2021-03-08. 

• IKE förskoleklass, 2021-03-08. 

• IKE grundskola, 2021-03-08. 

• IKE grundsärskola, 2021-03-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 40. 
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Bu § 49  2021/0074 600   

Bidragsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nya bidragsbelopp för 

förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2021. 

 

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.  

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

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08. 

• Bidragsbelopp förskola, 2021-03-08. 

• Bidragsbelopp fritidshem, 2021-03-08. 

• Bidragsbelopp förskoleklass, 2021-03-08. 

• Bidragsbelopp grundskola, 2021-03-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 41. 
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Bu § 50  2021/0077 612   

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny interkommunal 

ersättning avseende gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2021 i enlighet 

med bilaga interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola, 

2021-03-03. 

 

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 på Sunnerbogymnasiet. Den 

interkommunala ersättningen gäller för elever i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan.  

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

Förslag till interkommunal ersättning 2021 avseende gymnasieskola och 

gymnasiesärskola för år 2021 finns i bilaga interkommunal ersättning 

gymnasieskola och gymnasiesärskola, 2021-03-03.   

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03. 

• Interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola, 2021-

03-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 42. 
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Bu § 51  2021/0076 612   

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till fristående 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för år 2021 enligt bilaga bidragsbelopp 

2021 till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun betalar bidrag för elever som är folkbokförda i Ljungby 

kommun och som går i fristående verksamheter. Att de är fristående innebär att 

de har en annan huvudman (ägare) än kommunen.   

Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år. Bidragsbeloppen baseras på 

kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet.  

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

 

Förslag till bidragsbelopp 2021 till fristående gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor för år 2021 finns i bilaga bidragsbelopp 2021 till fristående 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, 2021-03-03.   

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03. 

• Bidragsbelopp 2021 till fristående gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor, 2021-03-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 43. 
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Bu § 52  2021/0008 603   

Utvärdering resursfördelningssystem grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med att göra en utvärdering av resursfördelningsmodellen i grundskola är 

att Ljungby kommun behöver följa upp resursfördelningen för att säkerställa att 

de skolenheter som är i störst behov av extra resurser också får en märkbar del 

av omfördelningen och att målet med omfördelningen därmed uppnås. 

Resultat visar att: 

Resursfördelning med nyanlända som faktor bör fortsätta eftersom det är den 

faktorn som har den största förklaringsgraden av prövade variabler. Det kan bli 

aktuellt att i framtiden använda svenska som andraspråk eller modersmål som 

faktor för resursfördelningen istället eftersom antalet nyanlända kontinuerligt 

minskar då en elev endast ses som nyanländ under de fyra första åren i Sverige. 

Rapporter ifrån analysverktyget kommer att komma förvaltningen fortsatt 

tillgodo på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå och kan hjälpa till med beslut 

när i tiden det är rimligt att byta faktor. 

  

Resursfördelning behöver ske på skolenhetsnivå istället för skolnivå. 

Förändringen är genomförd från och med 1 januari 2021. Anledningarna är för 

att kunna göra mer träffsäkra resurstilldelningar, säkrare uppföljningar och för 

att rektor får ”äga” ett större ansvar för sin egen enhet än vid tidigare 

resursfördelningsmodell. 

 

Mellanskolvariationer avseende betyg i svenska, engelska och matematik visar 

att omfattningen av den socioekonomiska omfördelningen behöver ökas för att 

kunna täcka den variation och det behov som finns på enheterna. 

 

Småskolestödet till mindre enheter bör fortsatt fördelas, då risken annars kan bli 

negativa effekter på resultat när eleven når en högre ålder. Småskolestödet bör 

dock utredas vidare. 

 

Resursfördelningen bör baseras på aktuella socioekonomiska faktorer, då ett 

genomsnitt på tre år i tiden får resursfördelningen att ”släpa efter”.  

 

Rapporter ifrån analysverktyget kommer att komma förvaltningen fortsatt 

tillgodo på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå. 
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Barnperspektivet, likvärdighet, genomgående i hela resursfördelningsmodellen. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-16. 

• Utvärdering av resursfördelningsmodell grundskola, 2021-03-16. 

• Bilaga 1. REGRESSION ÅK 6 2018. 

• Bilaga 2. REGRESSION ÅK 6 2020. 

• Bilaga 3. REGRESSION ÅK 9 2018. 

• Bilaga 4. REGRESSION ÅK 9 2020. 

• Bilaga 5. PP Kvalitativ studie. 

• Bilaga. 6 Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten, 

2018. 

• Bilaga 7. REGRESSIONSANALYS – Matematik, svenska, engelska VT 

2020 ÅK 6. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 44. 
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Bu § 53  2019/0586 600   

Jobbcirkus 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och hänskjuter ärendet till 

nästkommande nämndssammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 november 2019, § 146 om att 

barn- och utbildningsförvaltningen deltar i Jobbcirkus läsåret 2020/2021 i 

samarbete med Region Kronoberg och Ljungby Business Arena. 

Jobbcirkus ska hjälpa åttonde- och niondeklassare att reflektera kring 

gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd 

för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att 

stötta elever inför valet till gymnasiet. Jobbcirkus ska inspirera, vidga vyer och 

ge exempel på olika möjligheter.  

Birgitta Kristofersson, projektledare från Ljungby Business Arena presenterar 

hur projektet jobbcirkus har gått och om projektets framtida planer. 

År 2020 hade utställningen öppet tre dagar i veckan. Utställningen startade 

vecka 38 under hösten 2020 och utställningens sista besök ägde rum under 

vecka 49 i december månad. 

Företag fanns på plats på jobbcirkusen under tre dagar per vecka och det rörde 

sig om cirka 4 - 6 företag per dag. 

Cirka 1000 elever i årskurs 9 både från grundskola och friskola besökte denna 

utställning. 35 elever som besökte utställningen kom från SFI och 

Vuxenutbildningen. 25 internationella elever från Internationella skolan i 

Älmhult besökte jobbcirkusen. 

Man arrangerade föräldramöten i utställningen. Även studiebesök från regionala 

och nationella organisationer kom och besökte Jobbcirkusen. 

Planerna för vårterminen och höstterminen 2021 är följande: 

Utställningen startar igen vecka 9 i mars månad (Astradskolan årskurs 8). 

Jobbcirkusens hyrestid har blivit förlängd och utställningen kommer nu finnas 

på plats året ut. 

Framtida planer är att Ljungby Business Arena jobbar med att försöka 

permanenta utställningen i sin helhet och vidareutveckla den till ett ”science 

center”. En plats där alla från förskola till gymnasie-/högskola ska kunna 
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utveckla sina intressen på olika sätt. Här ska också finnas ett starkt engagemang 

och en stark koppling till näringslivet, med till exempel utmaningar, experiment 

och föreläsningar. 

Starta en samverkan med Tekniska museet, Arbetets museum samt även 

samverkan med Nobel mot nya höjder Markaryd (Nobelmuseet), Huseby Bruk, 

Make it Wild (Tekniska museet) och Microsculpture, Älmhult (Naturhistoriska 

muséet). 

En utvärdering av jobbcirkusen har gjorts i form av enkätsvar från Åbyskolan 

och Astradskolan, utvärdering med studie- och yrkesvägledningen och rektorer 

7-9 samt mentors utvärdering klassvist på Kungshögskolan. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Power point presentation, 2021-03-09. 

• Utvärdering jobbcirkus. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 45. 
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Bu § 54  2021/0080 612   

Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i 

uppdrag att utreda om intresset för estetiska programmet är så stort att 

programmet kan erbjudas på Sunnerbogymnasiet igen. Resultatet av 

förvaltningens uppdrag ska redovisas till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj eller juni där nämnden också ska fatta ett beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 mars 2021 presenterade 

Jonas Jansson projektledare från föreningen Teater 16, föreningens verksamhet 

och idéer kring att starta upp ett Estetiskt program på Sunnerbogymnasiet i 

samverkan med föreningen Teater 16. 

Föreningen Teater 16 driver kulturhuset Lokal 16. Idag arbetar nästan 150 

ungdomar (16-25 år) där ideellt på sin fritid med olika former av kultur.  

De skapar musik, teater, dans, film, poesi med mera.  Dessutom arrangerar de 

konserter, föreställningar, utställningar, filmvisningar och föreläsningar/work- 

shops.  

Verksamheten växer och kulturhuset är attraktivt. Främst arbetar Ljungbys 

ungdomar här, men även inresande från Växjö, Markaryd och Älmhult.  

Teater 16 får också allt mer uppmärksamhet utanför kommunen. 2020 beviljades 

man medel från arvsfonden för projektet Poddteater 16 (5,5 miljoner kronor 

under tre år). Projektet har i sin tur lett till att föreningen har beviljats ett 

nationellt Riksteaterresidens med samarbete med Sveriges Radio och 

Tornedalsteatern.  

Myndigheten för delaktighet har bjudit in Teater 16 att tala på ett av sina 

frukostmöten och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor lyfter 

föreningen som ett gott exempel i Demokratihandboken och så vidare.  Allt 

detta gör att Teater 16 får omgivningens förtroende och att intresset för deras 

verksamhet stadigt växer. 

I Ljungby har man sedan ett par år inget Estetiskt program. När det lades ner var 

söktrycket för lågt. Idag reser dessa ungdomar till andra kommuner, främst 

Växjö för att få sitt förstahandsval på gymnasiet. 
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Förslag till Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun 

Förslaget går ut på att starta upp det Estetiska programmet på 

Sunnerbogymnasiet i samverkan med föreningen Teater 16. De estetiska 

ämnena kan genomföras på Lokal 16 och de teoretiska på Sunnerbogymnasiet. 

Det finns också möjlighet att knyta delar av föreningens yrkeskompetens till 

utbildningen. 

 

Fördelar med förslaget: 

• Två starka varumärken, Sunnerbogymnasiet och Lokal 16 samverkar för 

att attrahera ungdomar att göra sin gymnasieutbildning i Ljungby. Vi kan 

både få fler att stanna i Ljungby och attrahera ungdomar från andra 

kommuner. 

• Lokal 16 är ett väl utrustat Kulturhus. Det används dock främst 

kvällar och helger. Med ett gymnasieprogram ökar vi nyttjande 

graden även dagtid. 

• Föreningen Teater 16 har en bred kompetens på det estetiska 

området. Här arbetar Åsa Elmgren med 24 års karriär som 

operasångare i Tyskland, Österrike och Schweiz, Mikael Thenor som 

har drivit scenteknikföretag i över 20 år i Göteborg och Jonas Jansson 

specialpedagog med stort kulturengagemang, inte minst inom teater. 

På samma sätt som detta har fungerat attraktivt för ungdomar till 

kulturhuset kan det fungera på gymnasieungdomar till en utbildning. 

• Att bredda utbudet av gymnasieprogram skulle stämma väl överens 

med kommunens främjande arbete för unga vuxna. Inte minst 

eftersom det estetiska programmet attraherar kreativa ungdomar, 

och kreativitet är något som behövs i en kommun som vill växa. 

• Lokal 16 har ett bra läge. Det ligger 1200 m från busstation. 

Dessutom stannar bussar från Markaryd och Halmstad precis utanför. 

Avståndet till Sunnerbogymnasiet är 3 km (12 min med cykel). 

 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Teater 16, 2021-03-01. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 46. 
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Bu § 55  2020/0119 612 

Svar på återremiss motionen införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program     

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Ruzsa-Pal och Magnus Carlsson (S) föreslår i en motion den 11 november 

2019 att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en 

vecka) för eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 116 att återremittera 

motionen för att genomföra en större utredning utifrån ett strategiskt perspektiv 

och med tanke på kommunens vision om 35 000 invånare år 2035. Campus 

Ljungby, Ljungby Business Arena, kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning ska delta i denna utredning. 

Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets elevråd och ungdomsrådet 

få möjlighet att yttra sig. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i den nya utredningen träffat och 

diskuterat motionen med företrädare för Campus Ljungby, Ljungby Business 

Arena, kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning, 

näringslivsavdelning, ungdomsrådet och elevrådet på Sunnerbogymnasiet.  

I utredningen har också Sunnerbogymnasiets studie- och yrkesvägledare bidragit 

med sina tankar kring motionen och praktik på skolan högskoleförberedande 

program. 

De olika verksamheterna har olika infallsvinklar på frågan om praktik på 

högskoleförberedande program vilket framgår i de yttrande respektive 

verksamhet skrivit och som bifogas denna utredning. 

Sammanfattningsvis är alla överens om att en samverkan med Ljungbys 

näringsliv är viktig för att eleverna på Sunnerbogymnasiet ska få en 

verklighetsnära utbildning och få kunskap om olika företag och branscher för att 

kunna göra kloka utbildnings- och yrkesval. 

I samtal med Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 

kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och 

näringslivsavdelningen beslutades att starta upp den fokusgrupp för skola-

näringslivsfrågor som var aktiv för några år sedan och som sammankallas av 
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Ljungby Business Arena. Detta för att aktivt arbeta för ett närmare samarbete 

mellan skola och näringsliv i Ljungby kommun. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt skollagen ska eleverna i alla skolformer ha tillgång till studie- och 

yrkesvägledning. 

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk 

arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar 

av det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida 

studie- och yrkesval. 

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera 

studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla 

om: 

• hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet 

• att utmana 

• problematisera 

• visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och 

social bakgrund 

 

Att eleverna ska kunna göra rätt utbildnings- och yrkesval är viktigt vilket 

skolledningen, studie- och yrkesvägledarna och lärarna på Sunnerbogymnasiet 

arbetar kontinuerligt med. Detta sker inom ramen för de kurser eleverna läser 

och specifika insatser i form av till exempel studiebesök görs när det tidsmässigt 

är lämpligt enligt lärarens planering.  

Att företag får möjlighet att visa upp sig och skapa goda relationer med 

Sunnerbogymnasiets elever är ur ett kommunperspektiv positivt då det kan öka 

chanserna att eleverna efter avslutad eftergymnasial utbildning vill bosätta sig i 

Ljungby. Skollagen och det centrala innehållet i kurser på gymnasiet har inte 

som syfte att elever ska ”stanna kvar på hemorten”. Ska Sunnerbogymnasiet ha 

möjlighet till mer omfattande arbete med denna fråga behöver detta ligga 

utanför kurserna rent tidsmässigt vilket troligen innebär att skoldagarna behöver 

förlängas. Det är redan i dagsläget många lärare som tidsmässigt har svårigheter 

att hinna med allt som ingår i kurserna. 

En praktikvecka skulle innebära en stor administrativ insats då bland annat 

arbetsmiljö och försäkringsvillkor behöver säkerställas. På grundskolan har 0,5 

tjänst avsatts till detta arbete under läsåret 2019/2020. Skulle en praktikvecka bli 

aktuell trots att skolledningen, studie- och yrkesvägledarna och lärarnas 

fackförbund vill arbeta med frågan om ett annat sätt behöver resurser avsättas 

till det administrativa arbetet. 
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Många företag har svårigheter att ta emot elever då arbetsmiljökraven är högt 

ställda. I arbetet med praktik på grundskolan har företag också beskrivit att det 

kan vara svårt att ta emot en elev i en hel vecka på grund av tidspress och för att 

det är svårt att få till en meningsfull vecka för eleven. Detta är något man bör ta 

hänsyn till när praktikvecka diskuteras.  

Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till att Sunnerbogymnasiets elever 

får goda förutsättningar att göra kloka framtida utbildnings- och yrkesval genom 

en välplanerad samverkan med Ljungby näringsliv. Att starta upp fokusgruppen 

som arbetar med skola-näringslivsfrågor ser vi som positivt för det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Det är viktigt att skolans olika professioner får besluta om 

det interna arbetet och hur elevernas utbildning blir så bra som möjligt. Skulle 

beslut om att införa en praktikvecka fattas behöver resurser tillföras skolans 

budget motsvarande 0,5 tjänst. 

 

Förvaltningens beredning 

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. De fackliga 

organisationerna är överens med arbetsgivaren om det svar som skrivits gällande 

motionen om att inför en praktikvecka på Sunnerbogymnasiets 

högskoleförberedande program. 

 

Yrkanden 

• Melena Jönsson (SD), Emil Torstensson (KD) och Jan-Erik Andersson 

(C) yrkar avslag till motionen. 

• Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S) och Christian Johansson 

(V) yrkar bifall till motionen. 

 

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

med Melena Jönssons (SD) med flera yrkanden och finner att de gör så. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja-röst för förvaltningens förslag om avslag på motionen enligt Melena Jönssons 

(SD) med flera yrkande och Nej-röst för Magnus Carlssons (S) med flera 

yrkande om bifall till motionen.  

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

 

Barn-och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå motionen enligt 

förvaltningens förslag. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Magnus Johansson (M) 

ersättare för 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 7 4  

 

 

Beslutsunderlag 

• Motion, 2019-11-11. 

• Återremiss, Kommunfullmäktige, 2020-09-28, § 116. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-16. 

• Bilaga 1 -Yttranden från de verksamheter som skulle delta i utredningen 

enligt återremissen, 2021-03-16. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 56  2020/0033 600 

Svar till Skolinspektionen huvudmannanivå-grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

svar gällande regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmanna- 

nivå. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen inledde en regelbunden kvalitetsgranskning av Ljungby 

kommuns skolor 2020. Eftersom Covid -19, pandemin, kom i anslutning till 

planerade besök blev inspektionen annorlunda än vad det var tänkt. Inspektionen 

på huvudmannanivån kom att handla om endast grundskolan och intervjuerna 

med samtliga genomfördes digitalt.  

Intervjuer genomfördes med: 

- Kommunalråd 

- Representanter från nämnden 

- Representanter från förvaltningens ledningsgrupp 

- Representanter från rektorsgruppen 

 

Granskningen visade att:  

Ljungby kommun behöver utveckla sitt analysarbete av elevers studieresultat 

genom att söka förklaringar till högre respektive lägre resultat som är väl 

underbyggda och utgår från skolors och elevgruppers skilda förutsättningar. 

Ljungby kommun behöver följa upp sin resursfördelning för att säkerställa att de 

skolenheter som är i störst behov av extra resurser också får en märkbar del av 

denna omfördelning och att målet med denna omfördelning därmed nås. 

Åtgärderna kommer att leda till förbättrade resultat. Det förbättrar för elever-

barnperspektivet är i fokus. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har arbetat fram en modell för SKA- arbetet och även involverat 

specialpedagoger och rektor i framtagandet. En insats inom Nyanländas lärande, 

Kvalitetsverkstaden, har möjliggjort dialog och struktur för arbetet. Ett nytt 
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analysverktyg har införts gällande resursfördelning och uppföljning enligt 

Skolverkets modell har genomförts. Mycket av detta arbete har varit planerat 

sedan tidigare. 

 

Förvaltningens beredning 

Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med rektorer och elevhälsa 

arbetat med insatser och förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Administrativ chef och verksamhetschefer har arbetat fram svaret angående 

resursfördelningen. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-01. 

• Redovisning av svar till Skolinspektionen på huvudmannanivå. 2021-03-

03. 

• Utvärdering av resursfördelningssystemet. 

• Förvaltningens målarbete. 
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Bu § 57  2021/0100 600 

Undantag från handlingsplanen Tillfällig stängning av 
verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser 
i fredstid. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett undantag görs från 

handlingsplanen ”Tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid”. Undantaget berör Bergalyckan och gäller 

under 2021. Bergalyckan ersätts vid behov under den perioden med 

Klöverängens förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt framtagen handlingsplan gällande tillfällig stängning av verksamheter 

inom skolområdet så framgår det att:  

Bergalyckan ska ta emot andra verksamheter vid en tillfällig nedstängning. Det 

är dock inte möjligt i nuläget på grund av de omständigheter med de omfattande 

bett som förekommer. Då det inte kunnat klarläggas vad dessa bett beror på är 

det inte lämpligt att följa planen vid ett akut läge.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har tagit ställning till rektors skrivning i ärendet. Hänsyn har 

tagits till barnperspektivet.  

 

Förvaltningens beredning 

Samtal mellan förvaltningschef, verksamhetschef och administrativ chef. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23. 

• Handlingsplanen. 
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Bu § 58  2021/0023 212 

Granskning av översiktsplan 2035 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förslaget och ser inga specifika 

delar som nämnden önskar kommentera. 

Från barn- och utbildningsnämnden är det viktigt att påpeka vikten av 

branschbreddning och höjning av utbildningsnivån i kommunen samt att 

det tillskapas möjlighet för etablering av förskolor och skolor.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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

översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska redovisa 

kommunen långsiktiga planering av mark- och vattenområden och hur den 

befintliga byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Översiktsplanen 

beskriver kommunens förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser. 

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

beslut som rör mark- och vattenanvändning. 

Nu finns ett förslag till en ny översiktsplan för Ljungby kommun vilken barn- 

och utbildningsförvaltningen har att yttra sig om. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det finns inga specifika delar i Översiktsplan 2035 som barn- och 

utbildningsnämnden önskar yttra sig om. Partigrupper har dock aviserat att 

några partier kommer att lämna in sina egna remissvar. 

 

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Översiktsplan 2035. 

Handlingarna på Intranätet har studerats och planarkitekterna har, på barn- och 

utbildningsnämnden i februari 2021, informerat muntligt kring planen. 

 

Barnperspektivet 

I det svar barn- och utbildningsnämnden har lämnat har hänsyn tagits till 

barnperspektivet enligt gällande barnkonvention. 
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Beslutsunderlag 

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

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 28. 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-24, § 27. 

 

 

Skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen
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Bu § 59  2021/0078 600 

Extern utredning kring barn- och 
utbildningsförvaltningens organisation 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet den 14 april 2021 

förlängs för att ta del av mer information gällande barn- och utbildnings- 

förvaltningens organisation. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om Socialdemokraternas 

yrkande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 februari 2021, § 

18 att en extern utredning ska granska skolorganisationen i kommunen.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 14 april 2021 kommer 

förlängas för att arbetsutskottets ledamöter ska få mer information gällande 

barn- och utbildningsförvaltningens organisation. 
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Bu § 60  2020/0613 

2021/0089 

600 

600 

 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att distansundervisningen 

upphör för alla högstadieelever efter påsklovet. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om en skrivelse från personalen 

på Harabergsgatans förskola angående mångkulturalitet och 

flerspråkighet. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att utredningen om att 

placera ett högstadium på Sunnerbogymnasiet läggs ner, istället fortsätter 

planen om att bygga en ny högstadieskola på Hjortsbergsområdet. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om problemet med eventuella 

skadedjur på Bergalyckans förskola i Lagan fortsätter. Under en längre 

tid har personal och barn drabbats av bett och prickar som ger klåda, 

utan att man har kunnat hitta den bakomliggande orsaken. En certifierad 

sökhund för vägglöss har sökt igenom förskolans lokaler utan resultat. 

Flera sakkunniga med olika fackkunskaper inom medicin, byggnation, 

skadedjurskontroll och tillsynsmyndigheter är inkopplade, men har 

hittills inte kunnat ge något svar.  

 

• Barn- och utbildningchefen redogör för hur arbetet fortskrider med att 

kommunen genomför ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en 

ideell intresseförening i Ryssby (IOP biblioteket) för att tillsammans 

driva biblioteket i Ryssby som finns på Ryssbyskolan. 

 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten och 

informerar om Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer kring smittspårning. 

I smittspårningen kommer man att undersöka om en smittad varit 

närmare någon än 2 meter under totalt 15 minuter under 24 timmar. 
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Därför är det nu mycket viktigt att hålla ett avstånd på 2 meter till 

varandra.  

 

• Gymnasiechefen informerar om att Sunnerbogymnasiet förlänger 

beslutet om distansundervisning och fortsätter att ha två årskurser på 

plats på skolan och en årskurs på distansundervisning. Beslutet gäller 

vecka 14 och 15. Under vecka 14 kommer årskurs 2 ha distans- 

undervisning och vecka 15 kommer årskurs 1 att ha det. Sedan kommer 

nya beslut att fattas. 

 

• Utvecklingsledaren ger en kort information om statsbidrag för likvärdig 

skola 2021. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens 

resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Det är 18 olika insatser 

i år som får ta del av detta statsbidrag och bidragsramen är på 17 503 595 

kronor. 
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Bu § 61      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2021/0065.100 

 

Beslut 2021-02-16 från Kommunstyrelsen gällande behovsanalys om 

ombyggnation av kommunhuset. 

 

Bu 2021/0066.600 

Information 2021-02-23 från Skolverket gällande samordnare för elever som är 

nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 

 

Bu 2021/0071.600 

Beslut 2021-02-16 från Kommunstyrelsen gällande återrapportering av 

utredning om gemensam organisation för lokalvård. 

 

Bu 2021/0079.600 

Missiv 2021-02-19 från Skolverket gällande beslut och 

ändringsöverenskommelse mellan Skolverket och Ljungby kommun. 

 

Bu 2019/ 0001.600 

Beslut 2021-03-01 från Kommunfullmäktige gällande val av ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

2021/0091.612 

Tjänsteanteckning 2021-03-12 från Skolinspektionen från intervjuer med 

rektorn samt elever vid SFI utbildningen på Sunnerbogymnasiet. 

 

Bu 2021/0093.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0095.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 
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Protokoll från extra samverkan enligt lokalt avtal 2021-02-24. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-03-10. 
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Bu § 62  2021/0019 600 

Delegerande ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande 

ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2021/2022 

tagna under perioden 2021-02-16 till och med 2021-03-15. 

 

Bu 2021/0057.606 

Beslut på delegation 2021-02-25 avseende beslut till plats i förskoleklass.  

 

Bu 2021/0059.606 

Beslut på delegation 2020-12-16 avseende beslut till plats gällande språkval och 

skolplacering läsåret 21/22.  

 

Bu 2021/0060.606 

Beslut på delegation 2020-12-16 avseende avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 21/22.  

 

Bu 2021/0081.606 

Beslut på delegation 2020-12-16 avseende avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 21/22.  

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

Beslutsunderlag 

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

 


