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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 25 augusti 2021, klockan 8.15-12.45.Mötet ajournerades kl.9.30 –9.40. 

Sammanträdesrum Tingssalen, Storgatan 26, Ljungby samt via Teams digitalt 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) vice ordförande 

Magnus Carlsson (S) andre vice ordförande 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Emil Torstensson (KD) (deltog via Teams)  

Lars Solling (L)  

Liselotte Åhlander (S)  

Eva Stridsberg (S)  

Christian Johansson (V)  

Melena Jönsson (SD)  

Daniel Gaal (SD) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare (deltog via Teams) 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 113-123 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, verksamhetschef, §§ 115, 120 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 121 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 114-118  (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, § 114 (deltog via Teams) 

Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, § 118 (deltog via Teams) 

Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, §§ 117, 121 (deltog via Teams) 

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, § 119 (deltog via Teams) 

Anna Hilding, kurator, § 119 (deltog via Teams) 

Fredrik Jernberg, IKT utvecklare, § 120 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, § 121 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 113-120 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 113-120 (deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception tisdagen den 31 augusti 2021 kl.11.00. 

Paragrafer 113-123   

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 25 augusti 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 31 augusti 2021 

Överklagningstid 31 augusti – 21 september 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat  22 september 2021 

 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsnämnden 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 113      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende till dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Informationsärende gällande Hamnedaskolans slöjdundervisning.

  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 114  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

juli 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Utfall juli 
2021 

Ackumulerat 
utfall 2021 

Budget 
2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2020 

Prognos 
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet 29 754 1 079 69,9% 72,7% -300 

Öppen förskola 413 1 545 1 518 101,8%   0 

Förskola 13 529 98 139 162 022 60,6% 60,0% -4 550 

Pedagogisk omsorg 5 6 0 0,0%   0 

Fritidshem 3 121 21 196 32 458 65,3% 55,2% -6 300 

Förskoleklass 1 068 8 620 15 846 54,4% 55,7% 650 

Grundskola 24 508 185 564 308 596 60,1% 59,7% -2 800 

Grundsärskola 1 197 9 616 16 821 57,2% 51,2% 500 

Gymnasieskola 10 359 71 660 125 075 57,3% 54,8% 0 

Gymnasiesärskola 442 1 818 4 076 44,6% 100,8% 0 

Grundläggande vuxenutbildning 252 1 785 2 431 73,4% 48,3% 0 

Gymnasial vuxenutbildning 3 003 3 701 6 240 59,3%   0 

Särskild vuxenutbildning 20 160 282 56,9%   0 

Svenska för invandrare 750 2 771 5 433 51,0%   0 

Gemensam administration 2 180 14 397 32 821 43,9% 52,3% 6 500 

Summa 60 876 421 735 714 697 59,0% 57,9% -6 300 

 

Prognos efter juli månad visar att det ekonomiska läget fortsatt ser bistert ut med 

en prognos på – 6 300 tkr för helåret. Ackumulerad förbrukning till och med juli 

månad ligger strax på 58,8 procent vilket är strax över riktvärdet på 58,33 

procent.  

En förutsättning för prognosen är att samtliga söka statsbidrag kan återredovisas 

i enlighet med tidigare år.  

Nämnds- och styrelseverksamhet ser ut att överskrida budget beroende på en 

negativ resultatbalansering.  
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Fritidshem ser ut att överskrida sin budget för personal, elevstödjande 

verksamhet samt bidragsbelopp till fristående verksamheter. Fritidshem behöver 

hantera den budgetanpassning som beslutades under år 2020.   

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

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

Trots den utökande budgeten ser inte grundskola ut att kunna hålla budget för 

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

för år 2021. Skatteprognosen kompenserar delvis underskott i 

resursfördelningen i grundskola och förskola avseende personalkostnader och 

kostnader för bidragsbelopp.  

Gymnasiesärskola har tillfälligt under år 2021 kompenserats med 1100 tkr och 

grundsärskola med 1500 tkr. Dessa medel avser skolmiljarden.  

Åtgärder behöver vidtas inför budget 2022. Om ingen budgetanpassning görs 

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

skatteprognosen motsvarande budgetunderskott för år 2022. Utöver detta 

tillkommer avvikelser mot befolkningsprognosen.  

Gemensam administration har en positiv resultatbalansering vilket ger ett 

överskott för 2021. 

Barnperspektivet beaktat i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos efter juli 2021-08-09. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-08-09. 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning 2021-08-09. 

• Bilaga 3 – Statistik 2021-08-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 95. 
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Bu § 115  2021/0044 040   

Delårsbokslut år 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut, samt 

måluppföljning vid delårsbokslut år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Administration och ledning 

Stöd- och ledningsfunktionen (centralt på barn- och utbildningskontoret samt 

administration på Sunnerbogymnasiet) på barn- och utbildningsförvaltningen 

ska utgöra ett strategiskt och administrativt stöd för hela förvaltningen. Det är av 

stor vikt att organisationen upplever ett gott stöd ifrån administration och 

ledning, samt att organisationen upplever att administration och ledning har god 

kompetens och därmed aktivt kan driva arbetet ute i verksamheterna. 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 72 procent, vilket motsvarar 23 svar 

av 32 möjliga. Antalet svar kan ses som tillräckligt stor andel för att ligga till 

grund för analys och ett fortsatt arbete med utvärdering och uppföljning. 

Sammantaget har flesta som har besvarat enkäten gett betygspoäng 8 till både 

ledning och administration, vilket får ses som en mycket god bedömning. 

Genomsnittsbedömningen hamnar dock på 66–70 procent i förhållande till målet 

som är satt till 80 procent nöjdhet. Ett färre antal enkätsvar med låg bedömning 

drar avsevärt ner resultatet. 

Grundskola: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 

Resultaten mellan de tre högstadieskolorna är relativt lika för 2021. Eleverna i 

åk 9 på Astradskolan har ett resultat på 78,23 procent behörighet till 

yrkesprogram, Åbyskolan 77,05 procent och Kungshögskolan 76,42 procent. 

2020 var förhållandet, Astradskolan 87,76 procent, Åbyskolan 67,92 procent 

och Kungshögsskolan 83,20 procent. Åbyskolans resultat ökar med cirka 9 

procent medan både Astradskolan och Kungshögsskolan visar på en 

nedåtgående trend med cirka 10 procent respektive cirka 7 procent. 

Gymnasieskola: Andel gymnasieelever med examen inom 4 år 

Kompletteras. 
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Ekonomisk uppföljning 

 

Hänsyn till barnperspektiv inte aktuellt för underlaget. 

 

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

godkänna. 

 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17. 

• Delårsbokslut 2021, 2021-08-17. 

• Mål 2021 - Administration och ledning, 2021-08-09. 

• Översikt av barn- och utbildningsnämndens mål år 2021, 2021-07-30. 

• Delårsredovisning vt 2021, 2021-08-03. 

• Uppföljning av visionsmål för kommunen, 2021-06-30. 

• Antal elever i årskurs 9 grundsärskolan som påbörjar gymnasiesär, 2021-

08-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 96. 
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Bu § 116  2021/0221 600   

Utökning av skolmiljarden år 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela utökning av skolmiljarden år 

2021 motsvarande 660 735 kronor till verksamheten för grundsärskola, då 

verksamheten har ett aktuellt behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Under februari betalades första delen av den så kallade skolmiljarden ut till 

samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla 

barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade 

regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner. Regeringen har 

redan förstärkt det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor för år 

2021. För Ljungby kommun motsvarar utökningen 660 735 kronor. 

Skolmiljarden som Skolverket betalar ut till kommunerna har fördelats 

proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.  

Varje kommun bestämmer själv, utifrån aktuella behov, hur medlen ska 

fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 

inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Grundsärskola har under vårterminen år 2021 uttryckt behov av mer resurser för 

att kunna täcka det aktuella behovet i verksamheten även under höstterminen år 

2021.  

Ur barnperspektiv tillfaller medel verksamhet med aktuellt behov. 

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

godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-20. 

• Beslut utökad satsning skolmiljarden, 2021-06-30. 

• Fördelning av skolmiljarden, 2021-06-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 97. 

 

Skickas till 
Samtliga fristående skolor och förskolor i Ljungby kommun. 
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Bu § 117  2021/0223 600   

Trafikupphandling år 2025 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna:  

1.  att delta i trafikupphandlingen år 2025 tillsammans med Region 

Kronoberg 

2.  att utse ledamot Magnus Carlsson (S) med ersättare Lars Solling (L) till 

den politiska styrgruppen för skolskjuts 

3. att utse ledamot Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare med ersättare 

Anita Arnmark, administrativ chef till den beredande 

tjänstemannagruppen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) 

samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och 

riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, 

Lessebo och Tingsryd. 

För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg även i 

uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 

Trafikavtal 2018-01 sträcker sig fram till 30 juni 2025. För att Region 

Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag behöver nu 

arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god framförhållning 

och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång. 

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning 

mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet 

med framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar 

mellan Region Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en 

kostnadsfördelning som gör samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga 

avtalsparter. 

Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

beredande tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp i enlighet med vad som 

framgår av i avtal om skolskjutstrafik (bilaga 1 samt bilaga 2), samt beslut om 

att inkludera eventuella valbara trafikanslag. 

Kommunen ansvarar för att ledamöter eller ersättare deltar i samtliga 

samverkansmöten som Region Kronoberg kallar till. 
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Den politiska styrgruppen ska: 

Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska fattas 

avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd fram till 

och med 2023-06-30. 

I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025 beakta 

Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs övergripande 

policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram, Gröna Kronoberg 

och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande styrande dokument för de 

deltagande kommunernas räkning. 

Barnperspektivet ej aktuellt för underlaget. 

 

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

godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-20. 

• Presentation Trafikupphandling 2025 Kommunalt forum, 2021-05-07. 

• Informationsbrev till kommunstyrelserna, 2021-02-16. 

• Expediering trafikupphandling 2025, 2021-06-22. 

• Avtal om skolskjutstrafik (Ljungby). 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 98. 

 

 

Skickas till 

Region Kronoberg med bilagor (Bilaga 1, 2 och 5). 

Kommunstyrelsen 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-25 
 

12(21) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 118  2021/0045 040   

Finansieringsbehov och uppdaterade nyckeltal  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om uppdaterat 

finansieringsbehov och nyckeltal, samt att politiska åtgärder omedelbart behöver 

vidtas för budget i balans år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Omvärldsanalys inför budget år 2022 beslutas av barn- och utbildningsnämnden 

i februari månad och används sedan i kommunens budgetberedning inför år 

2022. 

Det ekonomiska räkenskapssammandraget skickas till SCB i mars månad året 

efter avslutat räkenskapsår. Barn och -elevstatistiken rapporteras alltid in den 15 

oktober innevarande år. Jämförbar statistik, nettokostnad, och kostnad för 

kommuner emellan, samt över tid presenteras först sommaren året efter avslutat 

räkenskapsår. 

Vid tiden för Omvärldsanalys 2022 och budgetberedning finns därför inte den 

senaste statistiken tillgänglig. Det kommunen kan se är den egna rörelsen i 

kostnader, men vid detta tillfälle går det inte relatera denna till andra kommuner 

förrän statistiken publiceras av RKA - www.kolada.se. 

Detta underlag är en komplettering till Omvärldsanalys år 2022 och kan 

användas till grund för beslut inför kommande justeringar i budget inför Budget 

år 2022, samt eventuella effektiviseringar och budgetanpassningar. 

För att nå en budget i balans krävs det att politiska åtgärder vidtas omedelbart. 

Åtgärder har tidigare föreslagits i form av budgetanpassningar för år 2021. 

Budgetanpassningar kan också ske genom anpassning av 

resursfördelningsmodeller.  En satsning på verksamheten verksamheterna med 

bibehållen budget skulle också innebära ett politiskt beslut, då omfördelning av 

medel mellan nämndens verksamheter i så fall är nödvändig. Ingen verksamhet 

har motsvarande överskott. 

Barnperspektivet ej aktuellt för underlaget. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att ta 

del av informationen och att genast vidta nödvändiga åtgärder för budget i 

balans år 2022. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-09. 

• Finanseringsbehov och uppdaterade nyckeltal, 2021-08-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 99. 
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Bu § 119  2021/0222 600   

Trivselenkät 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av trivselenkäten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Trivselenkät genomförs från och med 2018 varje år under vårterminen i årskurs 

3, 6, 9 och tredje året på gymnasiet. Tre områden som undersöks är trivsel, 

stress och trygghet. Svarsfrekvensen är god i samtliga årskurser. I år har 

Sverige, likt resten av världen blivit drabbade av Covid-19 pandemin. Det är 

värt att ta i beaktande att gymnasiet till stor del har bedrivit distansundervisning 

och högstadiet bedrev viss distansundervisning under januari – mars. Likaså har 

det varit mer frånvaro än vanligt i grundskolan. 

En övervägande del av eleverna, 68–84 procent, i Ljungby kommun uppger en 

positiv bild gällande trivsel i skolan och ligger bra till i jämförelse med 

Skolinspektionens rapport 2021. Vid en närmare analys av förra året ser vi att 

trivseln är oförändrad i åk 3 medan den ökat i åk 6 och minskat i 9 och i tredje 

året på gymnasiet oförändrat. I åk 9 är det framförallt trivseln gentemot lärarna 

som minskat. 

Majoriteten av eleverna i åk 3, åk 6, åk 9 och åk 3 (GY), 80-88 procent, 

rapporterar att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan. I Skolinspektionens 

rapport 2020 så uppger 82-90 procent att de känner sig trygga. Trenden som 

syns i Ljungby kommun är att desto äldre eleverna blir desto fler som uppger sig 

känna trygghet i skolan, klassrummen och på rasterna. Generellt rapporterar 

flest elever att de känner sig trygga i klassrummet än ute på skolan i stort, 

oavsett ålder. Rädslan för vuxna har ökat i år med tre procentenheter i åk 3 till 

15 procent och minskat med en procentenhet i åk 6 till 13 procent. I 

Skolinspektionens enkät för årskurs 5 uppger 11 procent av eleverna rädsla för 

vuxna på skolan. 

Andelen elever som uppger sig ha blivit kränkta under läsåret i åk 6 är 16 

procent, en minskning med 9 procentenheter från föregående år. I årskurs 9 

uppger 20 procent av eleverna sig ha blivit kränkta under läsåret en minskning 

med 3 procentenheter. I åk 3 (GY) är 17 procent av eleverna som uppger sig 

blivit kränkta under läsåret, ganska oförändrat från föregående år. 

Vi ser att fler elever uppger sig vara stressade av läxor, följt av prov och minst 

av betyg. De äldre eleverna, åk 9 och 3 (GY), uppger i regel mer stress, 60-61 

procent än de yngre eleverna i åk 3 och 6, 18-33 procent. I jämförelse med förra 
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året så har stressen återigen ökat med någon procentenhet för eleverna i åk 3 

men minska för eleverna i åk 6. Eleverna i årskurs 9 upplever en högre stress i år 

50-76 procent och 3 (GY) ser vi en större ökning 48-75 procent. Stress relaterat 

till sociala medier rapporteras högre bland de äldre eleverna men är generellt 

relativt låg i Ljungby kommun. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Varje skola har fått sina resultat sammanställda och de har analyserats i 

respektive elevhälsa. Underlaget används till skolornas likabehandlingsplan som 

ska motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Förvaltningen kommer att analysera trivselenkäten tillsammans med resultaten 

och kränkningsärenden. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29. 

• Trivselenkät 2021. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 100. 
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Bu § 120  2021/0228 600   

Upphandling  ny lärplattform 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet för lärplattformen Fronter har löpt ut och en ny upphandling behöver 

genomföras. En styrgrupp från barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat 

under en längre tid med att ta fram kriterier för en ny upphandling av en ny 

lärplattform. Arbetsgruppen har planerat för att plattformen ska kunna användas 

från förskola till vuxenutbildning.  

Barnperspektivet i ärendet är som följer: Alla barn och ungdomar inom Ljungby 

kommun gynnas av att skola och hem har en god kontakt, samt att kontakten 

mellan lärare – elev – rektor – vårdnadshavare – huvudman hjälper och stöttar 

barnen/ungdomarnas utveckling och progression både inom skolans värld samt i 

livet. Att personal har gemensamma arbetsytor och kan utbyta pedagogiska idéer 

och planer ger en mer likvärdig skola och bedömning. 

 

Finansiering 

Ny lärplattform ersätter tidigare version.  

Ekonomisk avvikelse uppskattas vid tid för anbud. 

 

Beslutsunderlag 

• DRAFTIt Upphandling Lärplattform Prel, 2021-08-09. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse Ny lärplattform, 2021-08-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 101. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-25 
 

17(21) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 121  2021/0220 

2021/0126 

600 

600 

 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Översiktsplan 2035 – extra granskning för Agunnaryd 

 

Under granskningen kom det in synpunkter för Agunnaryd som medför 

så stora förändringar i översiktsplanen att det föranleder en extra 

granskning av översiktsplanens förslag för Agunnaryd. Den 8 juni 2021 

beslutade kommunstyrelsen om en extra granskning av Agunnaryds 

planförslag, vilken sker under perioden 25 juni 2021- 18 augusti 2021. 

Barn- och utbildningschefen informerar om att förvaltningen har redan 

fått informationen och framfört sina intentioner gällande planen till 

miljö- och byggförvaltningen. 

 

• Covid-19 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om läget i förvaltningen 

gällande Covid-19. Smittspridningen ökar återigen i vårt samhälle.  

Sunnerbogymnasiet börjar nu att vaccinera eleverna på skolan. 

 

• Låg lärarbehörighet i Ljungby kommun 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om problemet med att det råder 

en låg lärarbehörighet i kommunen. 

 

• Hamnedaskolans slöjdundervisning 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om att Hamnedaskola har blivit 

en trångbodd skola med många barn och elever i förskola och skola. För 

att lösa skolans lokalbehov och samtidigt ha tillgång till en lärare med 

rätt kompetens och utbildning så är den bästa lösningen att 

Hamnedaskolans elever får sin slöjdundervisning på Stensbergsskolan 

(Bolmsö, Vittaryd och Agunnaryd har även de slöjd på andra skolor). 
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• Ny förskola Regnbågen 

 

Nya förskolan Regnbågen är nu klar med 8 avdelningar. 

 

• Förvaltningens lediga förskole- och skolplatser 

 

Barn- och utbildningschefen ger en lägesrapport över förvaltningens 

lediga förskole- och skolplatser. Just nu finns det 80 lediga 

förskoleplatser och 76 barn står i kö. 

 

• Familjecentralernas organisationsförändring 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om familjecentralernas 

organisationsförändring. 

 

• Åtgärd från internkontrollplan 2020 – frånvarohantering. 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om att brister i 

frånvarorapportering påträffades vid internkontroll 2020 och till följd av 

detta ger kommunstyrelsen i uppdrag till samtliga nämnder att 

återredovisa vidtagna åtgärder för att åtgärda brister avseende 

frånvarorapportering. Förvaltningen skjuter upp uppföljningen till senare 

i höst eftersom förvaltningen ska få information om Skola 24 där 

frånvarohantering ingår. 

 

• Rekryteringsproblem 

 

Barn- och utbildningschefen informerar om att förvaltningen har stora 

svårigheter med att rekrytera rektorer. 

 

• Elevärende 

 

Verksamhetschefen informerar om ett elevärende. 

 

• Lägesrapport över gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen 

 

Gymnasiechefen ger en lägesrapport över gymnasieverksamheten och 

vuxenutbildningen. Parkeringsplatserna på Sunnerbogymnasiet räcker 

inte till.  

 

• Antagningen till Sunnerbogymnasiet 
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Gymnasiechefen informerar om att antagningen var mycket bra. Överlag 

finns det få lediga platser kvar att söka.  

Totalt har 360 elever antagits till höstterminen 2021 på 

Sunnerbogymnasiet. 57 elever valde annan skola varav 42 för att 

utbildningen ej finns på Sunnerbogymnasiet. 

260 elever slutade årkurs 9 i våras och valde Sunnerbogymnasiet. Det är 

80,2 procent av alla elever som slutade nian. Motsvarande siffra förra 

året var 84,8 procent. 

De flesta av de högskoleförberedande programmen är fulla, förutom 

naturvetenskapsprogrammet där 13 elever är antagna av totalt 30 platser. 

36,1 procent av eleverna började ett högskoleförberedande program. 

I princip är det fullt på alla yrkesprogrammen och det har varit ett stort 

intresse för fordons- och transportprogrammet. 

39,7 procent av eleverna började på ett yrkesförberedande program.  

Introduktionsprogrammen har ökat stort med 24,2 procent. 

 

• Information om genomlysning Ryssbygymnasiet 

 

Region Kronoberg (som äger 90% av Ryssbygymnasiet AB) har gjort en 

genomlysning av Ryssbygymnasiet AB: s verksamhet, förutsättningar, 

ambitioner och möjligheter. Bakgrunden till genomlysningen är att 

situationen för skolans internat är sådan att en större investering i dessa 

behöver göras för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas som 

idag. Arbetsutskottet 2021-08-11, § 94 beslutade att ställa sig bakom 

Ljungby kommuns yttrande samt den genomlysning av 

Ryssbygymnasiets som gjorts och att Ljungby kommuns yttrande 

skickas in till Regionstyrelsen. 

 

• Kompisåkning 

 

Skolskjutshandläggaren informerar om en skrivelse gällande 

kompisåkning. 
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Bu § 122      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden.  

 

Bu 2021/0211.040 

Beslut 2021-06-21 av Kommunstyrelsen gällande budget 2022 med plan för 

2023-2026. 

 

Bu 2021/0221.600 

Beslut 2021-06-30 av Skolverket gällande utökad satsning gällande tillfällig 

förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021. 
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Bu § 123  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 2021-06-16 till och med 2021-08-17. 

 

Bu 2021/0224.623 

Beslut på delegation 2021-08-17 gällande skolskjutsbeslut. Ärendet är 

överklagat hos Förvaltningsrätten med mål nummer 2869-21. 

 

Bu 2021/0226.623 

Beslut på delegation 2021-07-05 gällande skolskjutsbeslut. Ärendet är 

överklagat hos Förvaltningsrätten med mål nummer 2966-21. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0227.623 

Beslut på delegation 2021-07-06 gällande skolskjutsbeslut. Ärendet är 

överklagat hos Förvaltningsrätten med mål nummer 3162-21.  

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-08-11. 

 

 


