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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
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Bu § 55      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärenden till dagordningen:  

 

• Behovsanalys Torpa förskola 

• Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till 

förvaltningschef   

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare två ärenden behöver behandlas på dagens sammanträde.  
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Bu § 56  2020/0240 600   

Resultatbalansering ifrån år 2019 till 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resultatbalansering ifrån år 

2019 till år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat för barn- och utbildningsförvaltningen uppgår till - 4 837 tkr som blivit 

justerat till - 3 634 tkr på grund av justering med ”reserv”.   

Som huvudprincip gäller att över- och underskott inom driftbudgeten tas med till 

kommande år. Med resultatbalansering menas att över- och underskott överförs 

till nästkommande årsbudget. Verksamhetsplanen gäller från och med bokslut 

2019. Fördelning av överskott görs så att en tredjedel ska fördelas till 

resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel 

fördelas till kommunstyrelsen.   

Överskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslutet. 

Fördelning av underskott görs så att hela underskottet fördelas till 

resultatenheterna. Underskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året 

efter bokslutet.  

Justeringar har gjorts på ansvarsnivå avseende internhyror och beviljade 

undantag ifrån resultatbalansering.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Resultatbalansering 2019 till 2020, 2020-04-08.  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-21.  

• Bilaga resultatbalansering per ansvar, 2020-04-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, §  

• Verksamhetsplan-for-resultatbalansering-2019. 
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Bu § 57  2020/0051 040   

 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den administrative chefen redogör för den definitiva ekonomiska rapporten för 

mars 2020. Den totala prognosen är – 7,5 miljoner kronor och visar på ett 

underskott för samtliga verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning 2020-03. 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och 

vuxenutbildningen 2020-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 50. 
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Bu § 58  2020/0221 002   

Delegationsordning 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

delegationsordning, samt att denna börjar gälla från om med 2020-04-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Med delegation av beslutanderätt avses barn-och utbildningsnämndens rätt att 

låta någon annan fatta beslut å barn-och utbildningsnämndens vägnar, men barn-

och utbildningsnämnden är ändå ansvarig för de beslut som fattas. Mottagaren 

av delegerad beslutanderätt benämns delegat. Syftet med att barn-och 

utbildningsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är att ge de förtroendevalda 

möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra 

frågor av större betydelse. Syftet att också åstadkomma en effektivare 

verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att 

därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är 

också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter. Meningen är 

att delegationsordningen framöver ska vara ett levande dokument.  

 Följande ändringar/tillägg har gjorts:   

1. Övergripande ärenden  
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4. Förskoleklass och grundskola 

 

6. Gymnasieskola (V) 

 

7. Gymnasiesärskola 

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

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-21. 

• Delegationsordning med färglagda justeringar 2020 2020-04-21. 

• Delegationsordning 2020 (3), 2020-04-21. 

• Arbetsutskottets protokoll, 2020-04-15, § 51. 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-29 
 

9(36) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 59  2020/0262 600 

Revidering av delegationsordning för förordnande av 
ersättare till förvaltningschef   

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förordnande av ersättare till 

förvaltningschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen är i behov av en ny delegationsordning för förordnande av 

ersättare vid förvaltningschefens frånvaro. För närvarande övertar följande 

funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef:    

1. Skolområdeschef väster/söder 

2. Skolområdeschef öster/norr 

3. Administrativ chef  

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en eller flera 

skolchefer som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 

gäller utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.  

Förvaltningschefen är således i behov av en ny delegationsordning för 

förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro.    

Med delegation av beslutanderätt avses barn-och utbildningsnämndens rätt att låta 

någon annan fatta beslut å barn-och utbildningsnämndens vägnar, men barn-och 

utbildningsnämnden är ändå ansvarig för de beslut som fattas. Mottagaren av 

delegerad beslutanderätt benämns delegat. 

Syftet med att barn-och utbildningsnämnden kan delegera sin beslutanderätt 

är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet 

åt planering, riktlinjer och  

andra frågor av större betydelse. Syftet att också åstadkomma en effektivare 

verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att 

därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är 

också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter. 

Meningen är att delegationsordningen framöver ska vara ett levande dokument 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-28. 
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Bu § 60  2020/0220 600   

Tillhandahållande av tillfälliga platser – fristående skolor 
och förskolor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kommunens vikariepool och 

förskolor som är öppna på sommaren inte får användas av de fristående 

förskolorna. Om eget fritidshem på fristående skola tillhandhålls erbjuds inte 

kommunalt fritidshem för dessa elever. Barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett generellt avtal med de fristående 

verksamheterna vid extraordinära händelser som ej har kunnat förutses eller 

planeras inför av den aktuella huvudmannen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska erbjuda fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. Elevens hemkommun ska även erbjuda 

fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. 

Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever men har 

ingen skyldighet att göra det. 

Kommunen ska erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då en elev 

fyller 13 år. Kommunen ska erbjuda fritidshem till eleverna under den del av 

dagen då de inte går i grundskolan eller förskoleklassen. Huvudmän för 

fristående skolor som erbjuder fritidshem till sina elever ska följa samma regler. 

Källor: 14 kapitlet 3–8 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen. 

Förvaltningen föreslår utifrån skollagens bestämmelser och kontakt med 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att kommunens vikariepool och 

förskolor som är öppna på sommaren får inte användas av de fristående 

förskolorna. Om eget fritidshem på fristående skola tillhandhålls erbjuds inte 

kommunalt fritidshem. Detta ska även gälla under sommaren.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 52. 
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Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD) yrkar gällande avtal med fristående 

förskolor/fritids att förvaltningen snarast skall ta fram ett styrdokument i 

samråd med fristående aktörer inom barnomsorgen gällande samarbete 

vid extraordinär/oförutsägbar händelse som ej har kunnat förutses eller 

planeras inför av den aktuella huvudmannen.  

Förslagsvis skall detta dokument innehålla exempel på tänkbara orsaker 

som till exempel mögel eller brand som gör lokalen obrukbar, större 

sjukdomsutbrott etc. Även tydliga direktiv gällande ekonomisk 

omfördelning vid en sådan händelse bör ingå i dokumentet. Allt detta för 

att säkerhetsställa att kommunens barn får den barnomsorg de förtjänar 

oberoende av ansvarig huvudman. 

 

Beslutsordning 

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

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägget att 

barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

generellt avtal med de fristående verksamheterna vid extraordinära händelser 

som ej har kunnat förutses eller planeras inför av den aktuella huvudmannen.  

Ordföranden finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden beslutat i 

enlighet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med 

tillägget att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett generellt avtal med de fristående verksamheterna vid extraordinära 

händelser som ej har kunnat förutses eller planeras inför av den aktuella 

huvudmannen.   
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Bu § 61  2020/0222 600   

Uppföljning av intern kontroll – avslut av plats och 
avgiftskontroll 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en utförd risk- och väsentlighetsanalys beslutades det i november månad år 

2019 att den interna kontrollen för år 2020 skulle innefatta tre områden.  

Denna redovisning avser uppföljning av det pågående arbetet med avslut av 

plats på grund av ej efterföljda riktlinjer, samt avgiftskontroll. Uppföljning 

redovisas kvartalsvis till nämnd år 2020. 

I delegationsordning för barn-och utbildningsnämnden år 2020 föreslogs 

delegation till rektor avseende avslut av plats, om riktlinjer för 

förskola/fritidshem inte följs. Detta moment är klart och politiskt beslutat. 

I riktlinjerna för förskola och fritidshem ska det framgå att om Ljungby 

kommuns regler för förskola/fritidshem inte följs, så kan platsen komma att 

avslutas. Riktlinjerna är uppdaterade. 

Rutin och förslag till arbetsgång avseende avslut av plats, om riktlinjer för 

förskola/fritidshem inte följs är framtagen av barn- och 

utbildningsförvaltningen. Denna är också kommunicerad i ledningsgrupp. Nästa 

steg är att rutinen granskas av behörig tjänsteman på socialförvaltningen. 

Underlaget är än så länge arbetsmaterial.    

Barn-och utbildningsförvaltningen inväntar svar på frågeställningar till Tieto 

avseende modul i Procapita för avgiftskontroll och huruvida denna kan 

driftsättas innan ett systembyte till Tieto Education. Avgiftskontroll avseende 

inkomstuppgifter i förskola/fritidshem har också försenats pga. sjukfrånvaro på 

barn-och utbildningskontoret. Kontoret har också fått ökad administration pga. 

Torpa förskolas stängning, samt situationen med Covid-19, 

Vilken effekt utifrån nedanstående perspektiv får avgiftskontroller och avslut av 

plats i förskola/fritidshem? 

1. Barnets bästa – Pågående arbete med rutin. 

2. Ekonomi – Det är i nuläget svårt att uppskatta den ekonomiska effekten 

utifrån de underlag som finns. 

3. Jämlikhet – Pågående arbete med rutin. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen. 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-21. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 53. 
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Bu § 62  2020/0107 600   

Förstudie för ny förskola i Kånna 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förstudien och att 

programfasen inleds. 

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.  

 

Budget programfas 250 tkr. 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att 

programfasen inleds.   

  

Barn- och Utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

godkänna förstudien och att programfasen inleds.  

  

Tekniska nämnden: Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att 

programfasen inleds.  

  

 

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. 
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Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03. 

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

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

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-25, § 40. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

tekniska förvaltningens förslag till beslut och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 63  2020/0106 600   

Förstudie för ny förskola/ skola vid Bolmens östra strand 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förstudien och att ett 

placeringsförslag skyndsamt tas fram innan programfas inleds.  

 

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.  

Budget programfas 350 tkr. 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att 

programfasen inleds.   

  

Barn- och Utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

godkänna förstudien och att programfasen inleds.  

  

Tekniska nämnden: Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att 

programfasen inled 

 

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.  
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Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03. 

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

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

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-25, § 39. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl.11.05 – 11.10 för partiöverläggningar. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

tekniska förvaltningens förslag till beslut med tillägget att ett placeringsförslag 

skyndsamt tas fram innan programfasen inleds och finner att de gör så. 

  

 

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 64  2020/0119 612   

Svar på motion om att 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. 

Förvaltningen har utrett förslaget och föreslår att motionen avslås. Förvaltningen 

hänvisar till att den praktikvecka som tidigare fanns på de högskoleförberedande 

programmen krävde omfattande administration, bland annat för att säkerställa 

god arbetsmiljö för alla elever under praktiken.  

Ett annat skäl till att praktikveckan togs bort var att skolledningen ville att 

kontakter med branscher/yrken/företag skulle ske inom ramen för det enskilda 

ämnet/kursen. Skolledningens ambition var att läraren tillsammans med sina 

ämneskollegor vid planeringen av undervisningen skulle försöka öka antalet 

kontakter med omvärlden. Eleverna ska på detta sätt ges möjlighet till en 

verklighetsnära undervisning så att de får nödvändiga kunskaper för framtida 

studie- och yrkesval. 

Förvaltningens förslag har samverkats med fackliga organisationer på 

Sunnerbogymnasiet. 

Beslutsunderlag 

• Motion, 2019-11-11. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 55 

Yrkanden 

• Melena Jönsson (SD) och Jan-Erik Andersson (C) yrkar avslag  

till motionen. 

• Magnus Carlsson (S), Petra Rusza Pal (S) och Kaouter Tayari Jebali (V) 

yrkar bifall till motionen.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

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 arbetsutskottets 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 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Magnus Johansson (M) 

ersättare för Jan Hagfoss 

(L) 

X   

Magnus Carlsson (S)  X  

Eva Stridsberg (S) 

ersättare för Liselotte 

Åhlander (S) 

 X  

Petra Ruzsa Pal (S)  X  

Kaouter Tayari Jebali (V) 

Christian Johansson (V) 

 X  

Melena Jönsson (SD) X   

Helena Vuorio (SD) X   

Summa 7 4  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-29 
 

21(36) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 65  2020/0219 612   

Yttrande över ansökan från Ryssbygymnasiet AB 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande som 

sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ryssbygymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att få utöka sitt utbud 

av utbildningar genom att starta en utbildning inom fordons- och 

transportprogrammet med inriktning transport i Ryssby från och med läsåret 

2021/2022. 

Skolan avser att starta följande program/inriktningar:   Fordons- och 

transportprogrammet, inriktning transport  

Beräknat antal utbildningsplatser: 

 

 

 

 

 

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2020-2025 

 
  Antal 16-åringar 

2020 343 

2021 332 

2022 315 

2023 333 

2024 324 

2025 319 

 

Program och inriktning  Skola   Antal 

platser/åk 

Fordons- och transportprogrammet Sunnerbogymnasiet 15- * 

Inriktning transport 

* Antalet platser i grundplaneringen är 15 st. Skulle fler elever ansöka till 

utbildningen kommer vi att ta emot även dem. Någon övre gräns gällande antal 

platser finns inte. 

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Läsår 1 12   

Läsår 2 12 12  

Läsår 3 12 12 12 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

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 

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. 

 

Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer 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.  

 

Lars Stjernkvists utredning ”Utredningen om planering och dimensionering av 

komvux och gymnasieskola” har som ett av sina syften att effektivisera 

resursutnyttjandet. Fler aktörer i en kommun som erbjuder samma utbildningar 

kan inte anses uppfylla detta syfte. Detta gäller både ekonomiska resurser och 

lärarresurser. 

 
Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 26 februari 2020, § 13 att inte ge 

förhandsbesked gällande Ryssbygymnasiets ansökan. 

Förvaltningen redovisar den 3 april 2020 sin beredning av ärendet i 

tjänsteskrivelse. Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport 

erbjuds på Sunnerbogymnasiet. Intresset för utbildningen har minskat under 

senare år. Förvaltningen bedömer att Ryssbygymnasiets föreslagna utökning  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

riskerar att bli kostsam utifrån den konkurrenssituation som uppstår om få 

elever. Förvaltningen ser hellre samverkan mellan aktörer i regionen för att 

behålla ett brett utbildningsutbud. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-03. 

• Ryssbygymnasiet AB:s ansökan till Skolinspektionen. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 5 

 

Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD) yrkar ja till Ryssbygymnasiets ansökan om att 

starta inriktningen transport på fordons- och transportprogrammet. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Emil Torstenssons (KD) yrkande och finner att de gör så.   

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja-röst för arbetsutskottets förslag att lämna förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Nej-röst för att bifalla Emil Torstenssons (KD) yrkande. 
  

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster.  

Barn-och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag 

att lämna förvaltningens yttrande som sitt eget. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M)  X  

Jan-Erik Andersson (C)  X  

Tilda Ragnarsson (M)  X  

Emil Torstensson (KD)  X  

Magnus Johansson (M) 

ersättare för Jan Hagfoss (L) 

 X  

Magnus Carlsson (S) X   

Eva Stridsberg (S) ersättare för 

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 6 5  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 66  2020/0224 612   

Lokaler för träbearbetning på Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de maskiner som använts för 

träbearbetning på Sunnerbogymnasiet får avyttras så att lokalerna kan användas 

till annan verksamhet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger gymnasiechefen i uppdrag att avyttra de 

maskiner som inte kan användas i skolans befintliga verksamhet. 

Maskinvärdering och försäljning ska genomföras enligt kommunens gällande 

rutiner. 

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbogymnasiets inriktning finsnickeri på hantverksprogrammet lades ner 

från och med läsåret 2016–2017 på grund av bristande intresse hos ungdomarna. 

Under hösten 2016 diskuterades vad som skulle göras med träutbildningens 

lokaler och maskiner. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 22 mars 2017, 

§ 36 bland annat att en yrkesinriktad vuxenutbildning inom träbearbetning 

skulle erbjudas från och med hösten 2017. 

Efter sista ansökningsdag (15 maj 2017) till yrkesinriktad vuxenutbildning hade 

ingen sökt till träutbildningen. Invånare i Ljungby, Älmhults och Markaryds 

kommuner hade möjlighet att söka.  

Hjortsbergskolan har under byggtiden för den nya skolan använt stora delar av 

träutbildningens lokaler på Sunnerbogymnasiet vilket inneburit att inget försök 

att starta träutbildning inom ramen för vuxenutbildningen gjorts. Från och med 

höstterminen 2020 använder Hjortsbergskolan inte längre dessa lokaler vilket 

innebär att hela lokalen för träbearbetning kommer att stå oanvända. 

Sunnerbogymnasiet och barn- och utbildningsförvaltningen är i behov av lokaler 

och träutbildningens nuvarande lokaler bedöms kunna byggas om till cirka fem 

stora klassrum. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-06. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 57. 
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Bu § 67  2020/0184 612   

Öppna jämförelser gymnasieskolan 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) öppna jämförelser av gymnasieskola 

2020 redovisar kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan. Syftet 

med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge 

kommuner ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av sin 

gymnasieutbildning. 

Förvaltningen har sammanställt och kommenterat Ljungby kommuns resultat i 

jämförelse med landets övriga kommuner. Gymnasiechefen informerar om 

sammanställningen.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-30. 

• Sammanställning ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020. Nyckeltal 

för den kommunala gymnasieskolan i Ljungby kommun”, Sveriges 

Kommuner och Regioner. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 58. 
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Bu § 68  2020/0039 600 

Svar på medborgarförslag angående rekrytering av 
personer med akademisk bakgrund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge förvaltningens yttrande som sitt 

eget och överlämna yttrandet till förslagslämnaren samt rikta ett tack till 

medborgaren som skrivit förslaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit 2019-11-16 som handlar om att skribenten 

önskar att personer med akademisk bakgrund rekryteras till skolan.  

 

Medborgaren föreslår att personer med akademisk bakgrund rekryteras till 

skolan för att överföra sina kunskaper till eleverna. Framför allt personer från 

andra länder som inte hittar andra jobbmöjligheten, men även pensionärer som 

vill fortsätta att jobba. 

Förvaltningens svar 

Skolan och förskolan i Ljungby kommun har stort behov av utbildad personal. 

De grupper som beskrivs i medborgarförslaget ses som viktiga för att klara av 

kompetensbehovet. Skollagen säger att lärare måste vara behöriga och 

legitimerade för att få tillsvidareanställas. Däremot så finns lagutrymme för att 

kunna anställa på tidsbegränsade tjänster när vi inte kan hitta behöriga lärare. 

Det görs redan idag då lärarna inte räcker till. Många lärare men även andra 

yrkesgrupper fortsätter att arbeta efter pensionen och är viktiga för vår 

verksamhet där de bidrar med sin kunskap och erfarenhet. Nya yrkesgrupper har 

också tillkommit i skolan som till exempel lärarassistenter och mentorer. De har 

en annan utbildning än lärare. 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Lagstyrd verksamhet gör att anställningsformerna är styrda. Vidareutbildning 

kan bli ännu viktigare att satsa på i framtiden för att göra fler behöriga. 

Akademiker som kan tänka sig att ställa om till förskollärare/lärare är behövda. 

Distansutbildningar parallellt med arbete är en möjlighet. Personer med 

akademisk utbildning behövs både nu och i framtiden.  

 

Förvaltningens beredning  

Skolområdeschef i samråd med HR-avdelning  
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-27. 

• Medborgarförslag, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 17. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Bu § 69  2020/0239 631   

Intraprenad Donationsgatans förskola 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå avtal om fortsatt intraprenad 

på Donationsgatans förskola i enlighet med upprättat förslag. 

2. Avtalet ska gälla för perioden 2020-06-01–2023-05-30 och kan förlängas till 

2025-06-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Donationsgatans förskola bedrivs i intraprenadform. Avtalet om intraprenad går 

ut inom kort. Personal och rektor vid förskolan är positiva till att bedriva fortsatt 

intraprenad. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ingår nytt 

intraprenadavtal om verksamheten. Förslaget finansieras inom befintlig 

budgetram. 

Förvaltningen kommer att komplettera underlaget inför nämndens behandling av 

ärendet. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

• Förslag till avtal om intraprenad vid Donationsgatans förskola. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 59. 
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Bu § 70  2020/0230 600   

Stöd till elever med särskilda behov – Kommunresursen  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att resurser destinerade till särskilt stöd 

fördelas till samtliga 7–9 skolor i Ljungby kommun och att namnet 

Kommunresursen tas bort. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunresursen är ett särskilt stöd som kan erbjudas elever som har särskilda 

behov. Eleverna har ofta behov av mer struktur och vägledning i sin utbildning. 

Kommunresursen är belägen i Kungshögskolans lokaler och finns till för 

grundskoleelever i år 7–9. Maximalt fem elever kan samtidigt få stöd i 

Kommunresursen. Inget kösystem tillämpas. Två pedagogtjänster finns 

tillgängliga där.   

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att stärka upp resurserna för 

särskilt stöd. Skolornas behov av att ge särskilt stöd är större än vad antalet 

platser på Kommunresursen medger. Genom att förstärka det särskilda stödet 

förväntar sig förvaltningen högre måluppfyllelse. 

Förvaltningen föreslår att de resurser som finns omfördelas för att förstärka det 

särskilda stödet på 7–9 skolorna med tre tjänster samtidigt som namnet 

Kommunresursen tas bort. Då får Astradskolan två tjänster och Åbyskolan en 

tjänst. Kungshögsskolan behåller sina två tjänster. Förslaget finansieras via 

statsbidraget Likvärdig skola. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 61. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-29 
 

31(36) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 71  2020/0078 600 

Behovsanalys Torpa förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

behovsanalys av Torpa förskola om möjligt till nästkommande 

nämndssammanträde dock senast till nämndssammanträdet i juni. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen kring Torpa förskolas byggnad är nu klar. Utredningen visar på 

allvarliga brister och att byggnaden eventuellt måste rivas. En behovsanalys av 

Torpa förskola behöver göras. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-29 
 

32(36) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 72  2020/0140 214   

Detaljplan för del av Bråna 3:38 – samråd 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av Bråna 

3:38 med flera fastigheter i Agunnaryd. Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott har möjlighet att yttra sig över förslaget. Samrådstiden är 24 mars–

20 april 2020. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område 

öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder. Planområdet 

avgränsas av Brånavägen, kyrkan i söder och tar med dagvattendammarna fram 

till vägen mot fotbollsplanerna.  

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006.   

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver 

ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.   

Beslutsunderlag 

• Planavdelningens samrådshandling 2020-03-18 med underrättelse, 

svarsblankett och plankarta. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 60. 

 
 

 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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Bu § 73  2020/0171 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: 

• Hamnedaskolan 

 

Aktuell Information 

• Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen ger aktuell information 

om vad som händer i sina respektive verksamheter. 

• Gymnasiechefen informerar att med anledning av Covid-19 och de nya 

utmaningar det innebär för landets skolor ser Skolinspektionen ett behov 

av att granska skolors arbete samt ge råd där så behövs. Under 

vårterminen genomför därför Skolinspektionen inspektionssamtal med 

rektorer för att granska gymnasieskolors fjärr- och distansundervisning, 

garanterad undervisningstid och betygsättning. 

• Barn- och utbildningschefen ger den senaste informationen gällande 

Corona viruset.  

• Uppföljning och frånvarostatistik av gymnasieelever som bor i Ljungby 

men går i skola på annan ort. 

• Skolavslutningar och studentfirande. 

• Rektorsrekryteringar. 

• Nya Hjortsbergsskolan F-6 är nu klar och invigdes den 27 april 2020. 

Skolan har plats för cirka 385 elever. Modulerna ska stå kvar till dess att 

lokalbehovet för andra verksamheter är löst.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 74      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2020/0248.600 

Beslut 2020-03-30 från Kommunfullmäktige, deltagande på distans i vissa 

kommunala nämnder. 

 

Bu 2020/0247.600 

Beslut 2020-03-30 från Kommunfullmäktige, valärende ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Bu 2020/0245.600 

Beslut 2020-04-08 från krisledningsnämnden gällande om hur 

krisledningsnämndens funktion ska utövas med anledning av smittspridningen 

av coronaviruset Covid-19. 

 

Bu 2020/0158.600 

Beslut 2020-04-16 från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning 

vid Stensbergsskolan. 

 

Bu 2020/0228.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0211.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0254.6060 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0225.600 

Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu 2020/0241.606 

Elevärende. Beslut om att inte flytta upp elev enligt 4 kap. 5 § skolförordningen 

(2011:185) Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0242.606 

Elevärende. Beslut om att inte flytta upp elev enligt 4 kap. 5 § skolförordningen 

(2011:185) Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0246.606 

Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2019/0406.606 

Beslut 2020-03-13 från Skolinspektionen gällande uppföljning av 

Skolinspektionens beslut. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

MBL protokoll 2020-03-18. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 75  2020/0263 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 2019/2020 

tagna under perioden 2020-03-17 till och med 2020-04-20.   

 

Beslut om interkommunal ersättning även historiskt sett tagna. 

 

  

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar.  

 

 

 

 

 


