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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 26 augusti 2020, klockan 11.45 – 12.45. Direktjustering § 119 och § 122. 

Stora konferenslokalen, Ljungby Arena Fritidsvägen 5, Ljungby 

 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C)  

Magnus Carlsson (S) 

Tilda Ragnarsson (M), 

Emil Torstensson (KD) 

Theodor Nielsen (C) ersättare för Jan Hagfoss (L) 

Liselotte Åhlander (S) 

Lars-Magnus Larsson (S) ersättare för Petra Ruzsa Pal (S) 

Christian Johansson (V) 

Melena Jönsson (SD) 

Helena Vuorio (SD) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Anita Arnmark, administrativ chef, § 119 

Marie Svensson, lokalansvarig, § 122 

Elina Salomonsson, projektledare, § 122 

Jens Krantzén, personalföreträdare, § 119, 122   

Tina Ahlbin, personalföreträdare, § 119, 122 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, § 119, 122 

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens  
tid och plats Direkt efter sammanträdets slut.   

Paragrafer 119 och 122 

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 26 augusti 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 26 augusti 2020 

Överklagningstid 26 augusti 2020 – 16 september 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 17 september 2020 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Ärendelista 

Vädjan att hålla barn hemma ifrån förskoleverksamheter med anledning av 

Covid 19 ............................................................................................................... 4 

Utökad yta per elev för 7-9 skola ......................................................................... 5 
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Bu § 119  2020/0182 631 

Vädjan att hålla barn hemma ifrån förskoleverksamheter 
med anledning av Covid 19 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  beslutar att upphöra vädjan till vårdnadshavare 

om att hålla barn hemma med anledning av Covid-19 från och med 1 september 

år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 april 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden med anledning av den 

osäkra situationen med Covid-19 att vädja till vårdnadshavare att hålla barnen 

hemma, och om möjligt tillsvidare för att underlätta arbetsbelastningen för barn- 

och utbildningsförvaltningen. 

Detta har inneburit att vårdnadshavare inte har utnyttjat den tid de har rätt till 

och därmed har även en avgiftsjustering skett för de vårdnadshavare som har 

hållit barn hemma under hela månader.   

Lägesanalyser och riskanalyser gör kontinuerligt på barn-och 

utbildningsförvaltningen på såväl enhetsnivå som förvaltningsnivå. Analyserna 

visar att det i nuläget är möjligt att upphäva vädjan till vårdnadshavare om att 

hålla barn hemma ifrån förskoleverksamheter med anledning av Covid-19.  

Frånvaro bland barn och personal både är i skrivande stund mycket låg, och har 

även så varit under den gångna sommaren.  

Under rådande omständigheter kan läget plötsligt komma att förändras. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 103. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-29. 

Skickas till 

• Fristående förskoleverksamheter i Ljungby kommun. 

• Rektorer för förskola i Ljungby kommun. 

• Kostchef och biträdande kostchef. 
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Bu § 122 2020/0421 600   

Utökad yta per elev för 7-9 skola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja utökad 

byggyta för Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvm/elev BTA (bruttoarea). 

Förvaltningen kan samtidigt se att med nuvarande befolkningsprognos bör antal 

elever kunna justeras ned till cirka 300. Därmed bör även totalkostnaden för 

byggnationen kunna justeras ned. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplanen för lokalförsörjning är krav på byggyta för grundskola 

densamma oberoende stadium i skolorna.  

BTA (bruttoarea) inkl. teknikutrymme motsvarar 10 kvm per elev exklusive 

idrottshall i lokalförsörjningsplanen.  

 

I samband med uppstarten av skissarbetet framkom det att beslutat 

programarbete inte uppfyllde barn- och utbildningsförvaltningens krav på 

lokalerna ur pedagogisk synvinkel. 

 

Vissa ytor hade kunnat samnyttjats med kulturskola och fritidsgård, men dessa 

enheter togs bort i samband med politiskt beslut i programfasen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen 

och upphandlad arkitekt tittat på flera olika lösningar för att få till ett förslag 

som uppfyller verksamhetens krav samt ytkraven i lokalförsörjningsplanen. 

Referenser i andra kommuner har kontaktats och deras ytkrav för högstadium 

ligger mellan 13-15kvm/elev BRA (bruksarea) exkl. teknikutrymmen. 

 

Byggnadens utformning beror på byggnadens placering på fastigheten då 

verksamheten önskar nära förbindelse med den nya Hjortsbergskolan F-6. 

Byggnadens placering är även beroende av infarten till fastigheten och 

transporter till och från Hjortsbergskolan 7-9, samt att det är en kuperad tomt. 

Ytkraven påverkas även till viss del av brand- och utrymningskrav, 

tillgänglighetskrav, samt planbestämmelser. Barn- och utbildning önskar att ytan 

kan ökas till 13kvm/elev BTA (bruttoarea). 

 
Förvaltningens bedömning och överväganden 
Byggnationen av en ny 7-9 skola har betydelse för kommunvisionen då en bra 

skolmiljö lockar invånare till kommunen, vilket bidrar till kommunens mål med 

35 000 invånare år 2035. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt med andra kommuner om ytor 

på deras högstadieskolor. Övriga kommuner har en större yta per elev än 

Ljungby kommuns styrdokument. 

Projektets avsatta budget är beräknad på 35 000kr/kvm. Ytan i budgeten är 

4 355kvm. Skissförslag med fem arbetslag uppgår till 5 364kvm. Med ett pris på 

ca 28 400kr/kvm beräknas avsatt budget på 152 400 000kr att räcka. Vid ökning 

av ytan från 10kvm/elev till 13kvm/elev kommer internhyran för en 7-9-skola 

öka med ca 454 000kr. 

 

I nuläget finns det ingen finansiering för ökade hyreskostnader för Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 
Förvaltningens beredning 
I utredningen har ingen dialog förts med externa parter. Ärendet är inte lämnat 

till något av de fyra råden för yttrande. Dialog har förts mellan tekniska 

förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen där fastighetschef, 

projektchef/lokalstrateg och projektledare deltagit från Tekniska förvaltningen 

och från Barn- och utbildningsförvaltningen har rektor, lokalsamordnare och 

förvaltningschef deltagit. Ärendet har även lyfts i referensgruppen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 106. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-04. 

• Hjortsbergskolan 7-9 Internhyra, 2020-06-12. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

 

 


