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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 5 maj 2021, klockan 8.15-12.30. Mötet ajournerades kl.9.31-9.45. 

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) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Matthias Nelson (KD) ersättare för 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 (deltog via Teams) 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 63-82 (deltog via Teams) 

Marie Svensson, rektor familjecentralen, § 74 (deltog via Teams) 

Ann Gerfast Solarmo, placeringshandläggare, § 80 (deltog via Teams) 

Johan Håkansson, planarkitekt, § 80 (deltog via Teams) 

Patrik Svedenskiöld, säkerhetssamordnare § 80 (deltog via Teams) 

Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare, §§ 63-82 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 65-69, 80 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 70-71 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, §§ 70-71 (deltog via Teams) 

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, § 72 (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, § 73 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 64 (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M),ej tjänstgörande ersättare, §§ 63-82 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 63-82 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 63-82 (deltog via Teams) 

Justerare Tilda Ragnarsson (M) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception fredagen den 14 maj 2021 kl.13.00. 

Paragrafer 63 - 82   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Tilda Ragnarsson (M) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 5 maj 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 14 maj 2021 

Överklagningstid 14 maj – 4 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 7 juni 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 63      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende till dagordningen för 

dagens sammanträde: 

 

• Reducering av förskoleplatser 2021 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 64  2020/0280 600   

 

Torpa förskola/fritidshem lokaler 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskole- och fritidsverksamheten 

ska upphöra i Torpa. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalen i Torpa som tidigare har används till förskola och fritidshem fick akut 

stängas 2020 på grund av brister som upptäcktes. Barnen och eleverna fick nya 

placeringar med kort varsel. Olika alternativ för att bedriva verksamhet i Torpa 

har utretts. När verksamheten stängdes var det 16 barn och 6 elever som gick i 

Torpa. En prognos för framtiden innefattar ungefär 10 barn. Utifrån 

barnperspektivet finns förutom de kommunala förskolorna förskolan 

Vårblomman i Annerstad som ett alternativ. Det var flera vårdnadshavare som 

placerade sina barn där vid flytten. Dock är det troligt att vårdnadshavare åter 

placerar sina barn på förskolan i Torpa om det finns verksamhet där. Eleverna 

på fritidshemmet fick placeringar i Lidhult. Det fungerar väl men det finns 

önskemål om att skolskjutsen fortsätter som i nuläget. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Renovering av byggnaden 6-8 miljoner kr 

Nybyggnation 6 miljoner kr 

Etablera en modul, etableringskostnad samt driftkostnad 

Hyra lokal på annan plats, hyra och driftskostnad 

Förskolebuss, inköp/leasing av buss-utbildning av personal 

 

Inget alternativ är genomförbart utifrån kostnadseffektivitet och/eller hög 

kvalitativ pedagogisk verksamhet. Rekrytering av behörig personal har tidigare 

varit svårt i Torpa. Därav blir det svårare att hålla en god kvalitet. 

Enligt den viljeinriktning om lokalförsörjning så ska utökning och reduktion av 

förskoleplatser följa kommunens befolkningsprognos. Där det finns grundskola 

ska det även finnas en förskola. 
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Behovet har i behovsanalysen uppskattats var litet. Vårdnadshavare har vid 

dialogmöten framfört att de får långt att köra till närmsta förskola/fritidshem. 

Utifrån barnperspektivet så blir det längre dagar om förskolan upphör. Därav 

kommer förvaltningen att om möjligt möta vårdnadshavares önskemål om plats 

så långt det går. Förvaltningen lyckades möta de önskemål som fanns i det akuta 

skedet. 

Vårdnadshavare har framfört att de önskar ha verksamhet i nära anslutning till 

boendet. Vårdnadshavare har fått information om möjligheten att starta 

pedagogisk omsorg. Det har också funnits möjlighet att återkoppla till 

förvaltningen om den nuvarande situationen och tankar om framtiden. Några 

vårdnadshavare har hört av sig. Det har getts information till vårdnadshavare 

genom lärplattformen Fronter. Det har hållits ett digitalt samverkansmöte med 

representant från Vårblommans förskola. 

 

Förvaltningens beredning 

Samråd och underlag, Tekniska förvaltningen 

Dialogmöten med vårdnadshavare/information via Fronter 

Behovs- och prognosarbete 

Digitalt möte med Vårblomman 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-29. 

• Förskola i Torpa 2020-07-15. 

• Behovsanalys 2020. 

• Tjänsteskrivelse Torpa angående modulkostnad 2021-02-24. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14, § 62. 
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Bu § 65  2021/0067 612   

Yttrande över ansökan från Thorengruppen  Halmstad 

Beslut 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Business School Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Skolenheten är ännu ej etablerad i Halmstad. Denna nya ansökan är en utökning 

jämfört med tidigare inlämnad ansökan. 

Skolan vill utöka sitt tilltänkta utbud med inriktningen Naturvetenskap och 

samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Man avser att ta emot åtta elever per 

år på den nya inriktningen.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

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

denna inriktning påverkar troligen inte Ljungby kommun och 

Sunnerbogymnasiet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14, § 55. 

 

 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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Bu § 66  2021/0049 612   

Yttrande över ansökan Praktiska Sverige AB, Halmstad 

Beslut 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Skolenheten är ännu ej etablerad i Halmstad. Denna nya ansökan är en utökning 

jämfört med tidigare inlämnad ansökan. 

Skolan vill utöka sitt tilltänkta utbud med inriktningen Pedagogiskt och socialt 

arbete på Barn- och fritidsprogrammet. Man avser att ta emot tolv elever per år 

på den nya inriktningen.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

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

denna inriktning påverkar troligen inte Ljungby kommun och 

Sunnerbogymnasiet. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14, § 56. 

 

 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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Bu § 67  2021/0071 612   

Yttrande över ansökan Thorengruppen Växjö 

Beslut 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 

Business School Växjö i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. 

Skolan erbjuder idag Ekonomiprogrammet (inriktningarna Juridik och 

Ekonomi), Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktningen Beteendevetenskap) 

och Naturvetenskapsprogrammet (inriktningen Naturvetenskap). 

Skolan vill nu utöka sitt utbud med inriktningen Naturvetenskap och samhälle 

på Naturvetenskapsprogrammet. Man avser att ta emot åtta elever per år på den 

nya inriktningen.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

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

inriktning påverkar troligen inte Ljungby kommun och Sunnerbogymnasiet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14, § 57. 

 

 

 

Skickas till 
Skolinspektionen 
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Bu § 68  2021/0088 612   

Teknikcollege 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 

utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och 

kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med 

regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins 

framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till 

att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en 

matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som 

Sveriges industriföretag har. 

Politiker Jan-Erik Andersson (C) informerar barn- och utbildningsnämnden om 

det möte som nu håller på att planeras för att genomföras tillsammans med bland 

annat teknikcolleges projektledare i Kronobergs län, styrgruppsordförande, 

programråd och Ljungby business arena som deltagare. 
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Bu § 69  2019/0586 600   

Jobbcirkus 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till Ljungby Business Arenas 

ambition om att inrätta Jobbcirkus som en permanent utställning i Ljungby. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jobbcirkus är en utställning som har till syfte att stötta och inspirera elevernas 

val till gymnasiet. Under läsåret 2020-2021 har elever i hela Kronobergs län haft 

möjlighet att besöka utställning som är belägen på Garvaren i Ljungby. 

Initiativtagare till utställning är Ljungby Business Arena. 

Ljungby Business Arena har ställt frågan till Barn- och utbildningsnämnden om 

det finns intresse för att även framöver ge elever möjlighet att besöka 

utställningen. De kommer i så fall att ”köpa loss” utställningen och göra den 

permanent. 

Rektorer, studie- och yrkesvägledare och elever i årskurs 9 har utvärderat 

besöken och arbetet med Jobbcirkus och sammanfattningsvis är samtliga 

positiva till Jobbcirkus och ser gärna att utställningen finns kvar i Ljungby. Den 

behöver då utvecklas och anpassas för att bättre passa in som en del i elevernas 

studie- och yrkesvägledning. Anpassningar bör också göras så att fler årskurser 

kan besöka utställningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 45. 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-24, § 53. 
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Bu § 70  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

mars 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter mars visar prognosen på ett nollresultat för 2021. Ackumulerad 

förbrukning till och med mars är strax över riktvärdet på 25 procent. 

En bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse – Ekonomisk prognos efter mars, 2021-

04-14. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 53. 
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Bu § 71  2021/0044 040   

 

Resultatbalansering efter år 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resultatbalansering ifrån år 

2020 till år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat för barn- och utbildningsförvaltningen uppgår till 1 397 tkr.  

Justerat till -3 338 tkr. 

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 för beviljade undantag ifrån 

resultatbalansering. 

En bedömning ur barnperspektivet bedöms inte vara relevant i ärendet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-12. 

• Bilaga 1 , 2021-04-12. 

• Bilaga 2 – Justering av resultatbalansering på ansvarsnivå 2020, 2021-

04-12. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 54. 

 

Skickas till 

Samtliga chefer inom barn-och utbildningsförvaltningen 
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Bu § 72  2021/0107 600   

 

Nytt frånvarosystem  Skola 24 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delredovisningen av nytt 

frånvarosystem Skola 24. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En Interkontroll, Nytt frånvarosystem – Skola 24, redovisades i december 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att en ny interkontrollen ska göras i 

september 2021 och att en delredovisning ska presenteras i april hur väl 

skolorna använder Skola 24.  

Det vi kan se så här långt är att 8 skolor har ökat sin rapportering jämfört med i 

vecka 43 och 45 i höstas. Två skolor har ökat något och tre skolor är på samma 

nivå som i höstas. 

Vi kan se att siffrorna skiftar från vecka till vecka, vilket vi tror kan förklaras av 

att ansvarig lärare varit borta. Det verkar vara så att de flesta skolor inte har löst 

hur de ska registrera frånvaro/närvaro när ansvarig lärare är borta. 

En skola har hög rapportering över lag och där har de löst att vikarier kan 

rapportera lektioner i skola 24.  

Ur ett barnperspektiv har alla elever rätt till utbildning och vi har en skyldighet 

att systematiskt följa upp detta. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 60. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-05 
 

15(31) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 73  2021/0061 600   

 

Rutin vid tillsättning av språkplatser på Byagårdens 
förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rutin vid tillsättning av språkplatser 

på Byagårdens förskola. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har den 1 april 2020 fattat 

beslut att inte längre stå för resor för barn till och från länets språkförskola 

(Ljungby) eller språkspår (Växjö). Regionens barnlogopeder kommer istället 

erbjuda logopedstöd för prioriterade barn med grav språkstörning på barnets 

hemförskola. Denna insats benämner Regionen som språkplats på hemförskola. 

Beslut togs i Barn- och utbildningsnämnden den 16 december 2020 som innebär 

att Byagården även fortsättningsvis ska erbjuda barn med grav språkstörning 

plats på en av förskolans avdelningar under förutsättning att vårdnadshavare kan 

lämna och hämta sitt barn själva. 

På Byagårdens avdelning för barn med grav språkstörning samverkar logoped, 

specialpedagog och pedagoger. 

Utvecklingsledaren för förskola informerar om rutinen vid tillsättning av 

språkplatser på Byagårdens förskola. 

 

Rutin: 

• Regionens logopeder utreder och ställer diagnos grav språkstörning. 

• Logopederna beslutar vilka barn som ska prioriteras för behandling. 

• Logopederna informerar rektor på Byagården om vilka prioriteringar 

som gjorts senast 1 maj. Antalet språkplatser på Byagården får inte 

överstiga 8. 

• Logopederna informerar berörda vårdnadshavare om möjligheterna att få 

en språkplats på Byagårdens förskola. 

• Logopederna informerar vårdnadshavarna att förutsättningen för att få en 

plats på Byagården innebär att vårdnadshavare måste ansvara för att 

lämna och hämta på förskolan. 
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• Om vårdnadshavare tackar ja till plats på Byagården så hänvisar 

logopeden vårdnadshavare till rektor för information om förskolan. 

• Om vårdnadshavare har behov av heldagsomsorg så har barnet hela sin 

dag på Byagården. 

• Inför varje ny termin omprövar logopederna barnets fortsatt behov av 

behandling. 

• Om barnets behandling avslutas så ska plats fortsatt erbjudas på 

Byagården. 

• Handledning och adekvata kompetenshöjande insatser inom tal och 

språk ges till pedagogerna av elevhälsans specialpedagog. 

• Inför barnets övergång till förskoleklass gör logoped en överlämning till 

            specialpedagog. 

• Rektor ansvarar för att pedagog och specialpedagog tillsammans med 

vårdnadshavare har en särskild överlämning inför barnets övergång till 

förskoleklass. 

• Om vårdnadshavare tackar nej till en plats på Byagården så ansvarar 

Regionen för behandling på annat sätt. 

 

Den avsedda avdelningen för barn med grav språkstörning ska ha 16 platser 

varav 8 platser är avsedda för barn med grav språkstörning. 

Personalbemanningen utgår från barnens scheman men med en särskild 

pedagogresurs för språkbarnen. Logopedens arbetstid på Byagården avgörs av 

antalet ”språkbarn” som är placerade på avdelningen. Varje barn genererar två 

timmar behandling/vecka. 

 

Om antalet placerade ”språkbarn” inte uppgår till 8 så kan rektorn fatta beslut att 

ta in fler barn på avdelningen. Insatser för varje enskilt språkbarn ska utvärderas 

kontinuerlig av logoped och pedagoger på avdelningen, vårdnadshavare ska 

hållas informerade. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens rutin, 2021-04-15. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 61. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-05 
 

17(31) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 74  2021/0120 600   

Information från Öppna förskolan/Familjecentralen i 
Ljungby 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorn för familjecentralen i Ljungby ger en sammanfattning om 

verksamhetsberättelsen 2020 för familjecentralen i Ljungby. 

Verksamhetsberättelsen med kvalitetsredovisning för Ljungbys familjecentral 

har som samverkande parter: 

• Barn och utbildningsförvaltningen 

• Socialförvaltningen Ljungby Kommun 

• Vårdcentralerna Kungshögen och Sländan, Region Kronoberg 

• Läkarhuset Ljungby. 

 

Syftet med redovisningen är att ge information om verksamhetens 

måluppfyllelse, men framförallt bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de 

mål som är beskrivna i samverkansavtalet för Ljungby familjecentral. 

Ljungby familjecentral erbjuder: 

• Öppen förskola för barn 0 – 6 år och deras vårdnadshavare. 

• Råd och service inom socialtjänsten öppenvård för barn i åldrarna 0 – 12 

år och deras vårdnadshavare. 

• Barnhälsovård för barn 0 – 6 år 

 

Familjecentralens idé och struktur ska vara en flexibel verksamhet som utformas 

i nära samarbete mellan de olika yrkesprofessionerna och familjernas 

delaktighet. Personalen på familjecentralen arbetar genom sin långtgående 

samverkan för att främja en god hälsa hos barn och föräldrar. 

Familjecentralen erbjuder en mötesplats, vara ett kunskaps- och 

informationscentrum samt att ge ett lättillgängligt stöd när det gäller hälsa, 

föräldraskap och social service. Genom lyhördhet och intresse för familjernas 

behov skapas ett förtroendefullt förhållningssätt. 
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Verksamhetens mål och inriktning 

I samverkan med föräldrar och utifrån familjens livssituation ska 

familjecentralens personal främja en god hälsa för barn och vårdnadshavare. I 

samverkan med vårdnadshavare arbetar familjecentralen personal också för att 

främja en trygg anknytning, gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för 

förskolebarn. Parterna ska gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och 

deras familjer som visar tecken på en ogynnsam utveckling. 

Målen ska uppnås genom att Ljungby familjecentral ska: 

• Vara lättillgänglig som nära mötesplats 

• Stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare 

• Skapa arbetsformer där barn och vårdnadshavare är delaktiga 

• Erbjuda ett lättillgängligt stöd 

• Vara ett kunskaps- och informationscentrum 

• Verka för ett jämlikt och jämställt föräldraskap 

• Ta vara på samhällets mångfald 

 

Familjecentralens värdegrund och arbete vilar på FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Det betyder att alla verksamheter som ingår i Ljungby familjecentral 

skall vara förtrogna och ha kunskap i konventionen om barns rättigheter. I det 

dagliga arbetet och i verksamhetsplaneringen skall barnrättsperspektivet 

beaktas. Vägledande för familjecentralens arbete är barnkonventionens 

grundläggande principer 

 

Ledning och samordning 

För ledning och samordning av Ljungby familjecentral finns en styrgrupp och en 

samordnare. 

Ekonomi 

Varje huvudman ansvarar för lönekostnader för anställda inom sin verksamhet. 

Kostnaden för 25 procent samordningstjänst delas lika mellan huvudmännen. 

Lokalkostnaderna fördelas lika mellan de båda huvudmännen. Till årshyran 

tillkommer kostnader för städning, vilka fördelas efter samma princip det vill 

säga. fördelas lika mellan huvudmännen. Familjecentralens övriga 

driftskostnader fördelas lika mellan parterna. Dessa driftskostnader disponeras 

av samordnaren för familjecentralen och ska avse gemensamma kostnader för 

familjecentralens dagliga drift. Den praktiska hanteringen sköts av Barn och 

utbildningsförvaltningen, Ljungby kommun som betalar fakturor och därefter 

debiterar övriga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsberättelse 2020, Familjecentralen i Ljungby. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 63. 
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Bu § 75  2021/0123 600   

 

Handlingsplan kompetensförsörjning/ heltidsresan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen 

kompetensförsörjning/ heltidsresan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna inom barn- och utbildning i Ljungby kommun kommer fram till 

2033 enligt framtagna lärarprognoser att behöva rekrytera en mängd personal. 

Detta i konkurrens med övriga regioner och kommuner i landet. 

Enligt Skolverkets prognoser för Kronobergs län ses behov av ökad rekrytering 

inom i princip alla skolverksamheter. 

I dagsläget arbetar förvaltningen med att försöka lösa heltid för personal i största 

möjliga utsträckning, där personal så önskar. Vissa tjänster är dock beroende på 

bland annat legitimationskrav mer utmanande att göra kombinationer av vad 

gäller fördelning mellan olika verksamheter. 

Under 2020 påbörjades ett riktat arbete kring kompetensförsörjning utefter 

centrala överenskommelser (HÖK 18) tillsammans med lärarfackliga 

organisationer. 

 

Mål 

För att klara framtida bemanning inom barn- och utbildningsförvaltningen i 

Ljungby krävs ett flertal framåtsyftande satsningar. 

Dessa satsningar ska bygga på strategisk kompetensförsörjning. En av de 

vanligaste definitionerna av strategisk kompetensförsörjning är: Att styra och 

utveckla medarbetarnas och organisationens kompetens i linje med 

verksamhetsmål och strategier samt att skapa mål och strategier för detta. En lite 

enklare och mer praktisk definition är: Att ha rätt person med rätt kompetens på 

rätt plats vid rätt tillfälle. 

Målet är att säkra kompetensförsörjning och skapa heltidstjänster i 

verksamheterna. I detta arbete ingår Heltidsresan som en del. 
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Genomförande 

Av identifierade områden fokuserar barn- och utbildningsförvaltningen på 

följande delar under 2021: 

• Utbildning av lärare/fsk-lärare 

• Vfu-handledarutbildning 

• Identifiera deltidsarbeten och beräkna effekter och eventuella kostnader 

gällande övergång till heltidsanställningar 

• Identifiera utbildade lärare som ej för närvarande arbetar som lärare 

• Kartlägga behov/pensionsavgångar alla kategorier 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte för avsikt att begära extra medel för 

Heltidsresan gällande budget 2022 då det återstår en hel del arbete med analys 

av organisationens behov kopplat mot heltidsperspektivet. Däremot kommer 

resultaten från arbetet under 2021 att visa på om det finns behov av att äska 

medel för 2023. 

Under hösten 2021 förs dialog på enhetsnivå kring organisation av arbete och 

möjlighet att framöver förändra så att fler kan få möjlighet till heltidsarbete. 

 

Förvaltningsövergripande arbete 

Parallellt med detta arbete sker ett koncernövergripande arbete under 2021 

gällande lokalvård-/vaktmästarorganisation samt vikariepool/bemanning vilket 

måste tas i beaktande i den planering förvaltningen gör gällande heltidstjänster. 

Personalsituationen kommer att förändras över tid då personal bland annat 

övergår till tekniska förvaltningen. Därför måste flera analyser göras gällande 

organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan kompetensförsörjning/ heltidsresan, 2021-03-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 64. 
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Bu § 76  2021/0137 600 

 

Fjärr-/distansundervisning 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandebeslut att en klass på 

högstadiet, Kungshögsskolan, har distansundervisning 23 april – 30 april 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd riskanalys tas beslut om fjärr-/distansundervisning med 

anledning av ökad smittspridning i en klass på Kungshögsskolans högstadium. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Med anledning av smittläget visar riskbedömningen att det ses som nödvändigt 

att tillfälligt inrätta distansundervisning i en klass på Ku-skolans högstadium.  

Risk finns för klustersmitta om inte åtgärd vidtas. 

Riskbedömningen påvisar behov av distansundervisning under en begränsad 

period. 

 

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningschefen har tillsammans med ordförande i nämnden, 

verksamhetschefer, gy-chef och rektorer för högstadiet tagit fram förslag till 

utglesning. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-23. 
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Bu § 77  2021/0145 631 

Tillfällig reducering förskoleplatser 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandebeslut 2021-7. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd riskanalys tas beslut om att vädja till vårdnadshavare att under 

närmsta tvåveckorsperioden (27/4-11/5) om möjligt hålla sina barn hemma. 

Smittspridning av covid-19 och andra sjukdomar har reducerat personalstyrkan 

betydligt. Avgiftsreducering medges om barnet är hemma under hela perioden. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Med anledning av smittläget visar riskbedömningen att det ses som nödvändigt 

att tillfälligt minska tillgången på förskoleplatser i Ljungby kommun.  

Risk finns för klustersmitta och personalbrist om inte åtgärd vidtas. 

 

Förvaltningens beredning 

Ordförande i nämnden har tillsammans med barn- och utbildningschefen tagit 

beslut om att vädja till vårdnadshavare på förskolan att om så är möjligt hålla 

sina barn hemma. Detta efter kontakt med rektorer och verksamhetschefer. 

Beslut taget för barnets bästa. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29. 

• Ordförandebeslut,2021-7, 2021-04-29. 
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Bu § 78  2021/0127 600   

 

Upphäva bilden av oss  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva det tidigare beslutat om 

”Bilden av oss” och istället använda den kommunövergripande visuella 

identiteten, men behålla sin logotyp av trädet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2009-05-18 att barn- och 

utbildningsförvaltningen skulle ha en egen grafisk profil, ”Bilden av oss”, för att 

marknadsföra förskolor och skolor. Denna förslås att upphävas och att barn- och 

utbildningsförvaltningen använder den kommunövergripande visuella 

identiteten, men behåller sin logotyp av trädet.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

”Bilden av oss” har använts i några år och behöver uppdateras för att den ska 

överensstämma med Ljungby kommuns nya övergripande visuella identitet. 

Därför känns det som ett bra tillfälle att upphäva beslutat om ”Bilden av oss” då 

den kommer att kännas omodern i förhållande till den övergripande visuella 

identiteten och är därför inte i linje med kommunens vision att växa och 

utvecklas.   

En fördel med att använda samma visuella identitet är att det förstärker vilka vi i 

Ljungby kommun är och vart vi är på väg men också hur vi vill vara som 

organisation – och hur vi vill att andra ska se på oss.  

Den nya uppdaterade visuella identiteten är skapad för att fungera både i digitala 

kanaler och i tryck, i sociala mediers snabba informationsflöde såväl som i 

längre kommunala styrdokument, det är inte ”bilden av oss”. Den övergripande 

identiteten har tagit sitt avstamp i vad invånare och medarbetare tycker om sin 

kommun och ska genom sin form bidra till igenkänning och ett stärkt varumärke 

som i sin tur hjälper organisationen mot uppsatt vision, vilket gör att den även är 

lämpligt att användas av barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Förvaltningens förslag är att upphäva beslutet om ”bilden av oss” vilken en 

grafisk profil med egna färger och illustrationer men föreslår att behålla 

logotypen av trädet för att skapa igenkänning att det är en skola eller förskola i 

Ljungby kommun. 

 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 65. 
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Bu § 79  2021/0124 600   

 

Barn och ungas välmående 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdrag att göra en 

analys över insatser/åtgärder som har effekt för att barn ska ha en lyckad 

skolgång. Uppdraget sker tillsammans med socialnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I presidiemöten mellan barn- och utbildning, socialförvaltningen och kultur – 

och fritidsförvaltningen har framkommit en markant ökning av antal 

socialanmälningar under senaste halvåret. Presidierna är överens om att 

förvaltningarna ytterligare måste samverka i arbetet kring barn/elever. 

Förvaltningscheferna ska därför göra en analys av läget, föreslå åtgärder och 

presentera en tänkt tidplan. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-23. 

• Presidiemöte BU/SOC/KF 2021-04-07. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 67. 
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Bu § 80  2021/0154 600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

• Kommunens krisberedskaps- och säkerhetssamordnare ger nämnden en 

information om dataskydd. Den 16 juli 2020, meddelade EU-domstolen 

sin dom i det så kallade Schreems Il-målet där domstolen slog fast att 

Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd 

för personuppgifter när dessa förs över till tredjeland, till exempel USA. 

Detta kommer att påverka arbetet i kommunen. 

Med anledning av domen uppdateras kommunens rutiner för hantering 

av känsliga personuppgifter. Varje nämnd och styrelse i kommunen är 

personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling 

av personuppgifter. Kommunens nämnder och styrelser ska inventera 

vilka avtal man har som medför personuppgiftsbehandling i tredjeländer. 

 

• Miljö- och byggförvaltningens planarkitekt informerar om vilka två 

förslag av områden i Agunnaryd som är aktuella för skolverksamhet i 

kommunens översiktsplan. Barn- och utbildningsnämnden har inga 

synpunkter på dessa områden. 

 

• Skolplaceringshandläggaren ger en sammanfattning över skolplacerings- 

arbetet i förvaltningen. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om läget i förvaltningen 

avseende Covid-19. Ingen distansundervisning bedrivs i nuläget på 

kommunens 7-9 skolor.  

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om situationen på 

Hjortsbergsskolan angående mångkulturalitet och flerspråkighet. 
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• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten och 

informerar om att fortsatt delvis distansundervisning gäller för 

gymnasieeleverna hela maj månad ut. 

 

• Gymnasiechefen informerar om att studenten i år planeras att 

genomföras som förra årets student. 

 

• Gymnasiechefen informerar om att man under några år har diskuterat 

vuxenutbildningens varumärke och nu kommit fram till att 

vuxenutbildningen blir en egen verksamhet. 

 

• Gymnasiechefen informerar om att snart är det klart med de nya 

karriärlärartjänsterna och de kommer bli på tre år.  
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Bu § 81      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2020/0533, 0534.623 

Beslut 2021-03-19 från Kammarrätten i Jönköping gällande skolskjuts fråga om 

prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

 

Bu 2021/0096.041 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande utvecklingsplan för 

införande av tillitsbaserad ledning och styrning. 

 

Bu 2021/0097.042 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande återrapportering av 

kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 

 

Bu 2021/0098.212 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande uppdrag om fördjupad 

översiktsplan för Ljungby stad. 

 

Bu 2021/0099.270 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande uppdrag om 

bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun. 

 

Bu 2021/0101.600 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande verksamhetsplan för 

representation inom Ljungby kommun. 
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Bu 2021/0102.600 

Beslut 2021-03-16 från Kommunstyrelsen gällande resultatbalansering från 

2020 till 2021. 

 

Bu 2021/0136.600 

Delegationsbeslut 2021-04-07 från Miljö- och byggförvaltningen gällande 

fastställande av årlig kontrolltid för livsmedelsverksamhet på fastigheten 

Fiskgjusen 1. 

 

Bu 2021/0106.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-03-22. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-04-07. 
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Bu § 82  

 

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 2021-03-16 till och med 2021-04-19. 

 

Bu 2021/0132.606 

Beslut på delegation 2021-04-15 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0144.606 

Beslut på delegation 2021-04-15 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0142.606 

Beslut på delegation 2021-04-15 gällande tidigare skolstart. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0105.606 

Beslut på delegation 2021-03-30 gällande beslut om att ej uppflyttas till nästa 

årskurs Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0114.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ 

enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0111.612 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Laboraskolan enligt fastställda 

bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0113.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till föräldrakooperativet 

Skaparglädjen enligt fastställda bidragsbelopp. 
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Bu 2021/0108.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till förskolan Biet Minima AB enligt 

fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0109.600 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Lingbygdens friskola 

ekonomiska förening enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0110.611 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Thorengruppen enligt fastställda 

bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0118.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Ekolek barnomsorg enligt 

fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0117.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Pysslingen förskolor och skola 

AB enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0115.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till föräldrakooperativet Älgen 

ekonomisk förening enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0116.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Lagans förskola Kullerbyttan 

AB enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

Bu 2021/0112.631 

Beslut på delegation 2021-04-15 om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet 

enligt fastställda bidragsbelopp. 

 

 

 


