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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 22 september 2021, klockan 8.15-15.00.Mötet ajournerades kl.11.25-11.30, 

12.00-13.00. 

Sammanträdesrum Sal F1081 Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13, 

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)  

Magnus Johansson (M) ersättare för Emil Torstensson (KD)  

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  

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 124-136 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, verksamhetschef, § 127 (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare förskola, särskola, § 128 (deltog via 

Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 134  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 124-126 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, § 124 (deltog via Teams) 

Fredrik Jernberg, IKT utvecklare, §§ 129-130 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 131, 134 (deltog via Teams) 

Anna Rydh Larsson, rektor § 131 (deltog via Teams) 

Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare §§ 132-133 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 124-134 

Piroska Ruzsa Pal, §§ 124-134  (deltog via Teams) 
 

Justerare Melena Jönsson (SD) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception tisdagen den 28 september 2021 kl.11.00. 

Paragrafer 124-136   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Melena Jönsson (SD) 
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 22 september 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 28 september 2021 

Överklagningstid 28 september – 19 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 20 oktober 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 124  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Utfall 
augusti 

2021 

Ackumulerat 
utfall 2021 

Budget 
2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2020 

Prognos 
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet 63 817 1 079 75,7% 78,9% -300 

Öppen förskola 359 1 879 1 518 123,8%   0 

Förskola 14 819 112 278 162 022 69,3% 69,4% -4 950 

Pedagogisk omsorg 0 6 0 0,0%   0 

Fritidshem 2 939 24 066 32 458 74,1% 63,8% -6 000 

Förskoleklass 1 263 9 883 15 846 62,4% 62,9% 650 

Grundskola 25 465 210 787 308 395 68,3% 67,0% -2 050 

Grundsärskola 1 256 10 872 17 022 63,9% 58,6% 500 

Gymnasieskola 9 937 81 651 125 075 65,3% 62,5% 0 

Gymnasiesärskola 507 2 325 4 076 57,0% 119,5% 0 

Grundläggande vuxenutbildning 194 1 963 2 431 80,8% 58,0% 0 

Gymnasial vuxenutbildning 806 4 508 6 240 72,2%   0 

Särskild vuxenutbildning 30 191 282 67,6%   0 

Svenska för invandrare 536 3 286 5 433 60,5%   0 

Gemensam administration 1 365 15 762 32 821 48,0% 59,9% 6 500 

Summa 59 538 480 274 714 697 67,2% 65,9% -5 650 

 

Prognos efter augusti månad visar att det ekonomiska läget fortsatt ser negativt 

ut med en prognos på –5 650 tkr för helåret. Ackumulerad förbrukning till och 

med augusti månad ligger på 67,2 procent en halv procentenhet över riktvärdet 

för augusti.  

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 1 760 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. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-08, 2021-09-14. 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning, 2021-09-14. 

• Bilaga 3 – Statistik, 2021-09-14. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 105. 
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Bu § 125  2021/0241 040 

Finansiering 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Adminstrativ chef informerar om finansiering 2022. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 106. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 
 

7(19) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 126  2021/0208 003 

Yttrande angående reglemente för nämnder 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med 

kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn 

av nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 

förslag till revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och 

Regioners förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i 

Ljungby kommuns reglementen har lagts in i kommunledningsförvaltningens 

förslag till ny version.  

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs 

förslag är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, 

ex närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Text som föreslås 

läggas till i reglementena är understruken.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslagen till revidering 

av reglementen på remiss till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 

valnämnden och gemensamma överförmyndarnämnden för yttrande senast den 

30 september 2021. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med 

kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 juni 2021. Barn- och 

utbildningsnämnden har inget ytterligare att tillägga.  

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01. 

• Yttrande angående reglemente för nämnder, 2021-09-01. 
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• Revidering av reglementen för nämnderna, 2021-06-15. 

• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, förslag. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 107. 
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Bu § 127  2021/0044 040 

Analys av resultat åk 9 behöriga till nationellt 
gymnasieprogram 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska vid varje läsårsstart ta del av de resultat för 

åk 9 som har fått behörighet till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.  

Vid presentationen i augusti fanns inte de resultat som eleverna fått genom 

lovskola som genomfördes två veckor efter ordinarie terminsslut. 

Resultaten har sedan analyserats utifrån ett vetenskapligt och beprövat 

erfarenhetsperspektiv. Skolans regelverk ligger till grund för de 

förändringsåtgärder som nämns i analysen.  

 

Förvaltningens beredning  
Förvaltningens beredning av ärendet har genomförts genom användande av 

Kolada, beslutssystemet Hypergene samt Trivselenkäten för 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01. 

• Delårsredovisning vårterminen 2021 dokumentnummer: 26238. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 110. 
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Bu § 128  2021/0233 631 

Riktlinjer för förskola och fritidshem  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna justering i riktlinjer för 

förskola och fritidshem avseende vistelsetid och regler för en allmän 

förskoleplats, att graviditetspenning likställs med annan sjukskrivning samt ett 

tillägg om förskoleplats i annan kommun än folkbokföringskommunen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
I tidigare riktlinjer framgår det inte tydligt vilka vistelsetider som gäller för 

allmän förskola samt vilket tidsspann som gäller vid ändring till eller från av en 

allmän förskoleplats.  

På grund av Covid-19 blir gravida kvinnor avstängda från sina arbetsplatser och 

beviljas graviditetspenning. I de justerade riktlinjerna likställs 

graviditetspenning med sjukskrivning vilket innebär en allmän förskoleplats för 

övriga förskolebarn i familjen. Rektor kan göra undantag för vistelsetiden om ett 

läkarintyg styrker annat.  

Ett tillägg har gjort om vikten av att avtal skrivs och godkänns innan ett barn 

placeras i annan kommun än barnets folkbokföringskommun. 

 

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

justeringarna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-26. 

• Riktlinjer för förskola och fritidshem, 2021-08-18. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 111. 
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Bu § 129  2021/0239 600 

Omdisponering I-pads åk F-3  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medel för Ipads för F-3 

omdisponeras från Ipads till Chromebooks för Fsk-årskurs 3, samt att lämna 

förslaget vidare till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns tidigare beslut om investering för inköp av I-pads till F-3. Beloppet 

motsvarar 875 000 kr för 2020 och samma belopp för 2021. Efter utförd 

behovsöversikt föreslår förvaltningen att investeringen ändras till Chromebooks 

istället vad det gäller Fsk-år 3. Förvaltningen avser beställa dessa under hösten, 

men ser en risk att leveranserna kan bli försenade. I ett sådant fall kommer 

tilläggsanslag för kommande år att föreslås från år 2021 till år 2022. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Nyttan av CB:s i år 1–3 är större än att köpa in fler Ipads. De befintliga Ipads 

som finns i verksamheten idag fördelas istället på alla förskolor och de nya 

Chromebooks fördelas på alla skolor från 1–3.  

Ur barnperspektivet så gynnas barnen i år 1–3 av att de övar sig att använda 

Chromebooks tillsammans i grupp innan de får låna en egen Chromebooks 

genom skolan. De har tillgång till alla de pedagogiska program som kommunen 

köpt in som används via Chromebooks. Dessutom blir de bekanta med systemet 

och kan träna sig i användandet.  

Ur rättviseperspektivet så får kommunen lättare att fördela ut resurser till skolor 

där behoven är som störst, så att det mer flexibelt vad gäller småskolor gentemot 

stora skolor.  

Ur GDPR-synvinkel så är det mycket svårare att kontrollera och registrera alla 

olika program som används via en Ipad, jämfört med via en Chromebook. 

Finansiering 
Samma investeringsmedel som tidigare. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 109. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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Bu § 130  2021/0243 600 

Val av nytt dataskyddsombud  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Felicia Sandberg till 

dataskyddsombud från och med den 20 oktober 2021. Hon ersätter därmed 

tidigare dataskyddsombudet Patrik Swedensköld. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare utsett Patrik Swedensköld som 

dataskyddsombud för nämnden. Patrik Swedensköld har avslutat sin tjänst inom 

kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Felicia Sandberg ersätter 

Patrik Swedensköld från och med den 20 oktober 2021 när hon börjar sin 

anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 114. 

 

 

 

 

Skickas till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
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Bu § 131  2021/0242 600 

Sommaröppen verksamhet/ skola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om de sommaröppna 

verksamheterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under sommaren 2021 haft sommar-

öppen förskola, fritidshem, obligatorisk lovskola. Lovskolan kortades i år ner 

från tre till två veckor. 

Sunnerbogymnasiet har haft sommarskola där 45 elever deltog. Rapporterade 

betyg från Sunnerbogymnasiet var 17 stycken i ämnena svenska, svenska som 

andra språk, engelska och matematik. 

 

Verksamheterna har generellt sett fungerat väl både i centralorten, Bergalyckans 

förskola och Lidhults skolan.  

 

Ett generellt problem överlag är dock att det är fler barn som varit anmälda än 

som kommit vilket inneburit mer personal i tjänst. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Sommar öppen verksamhet inom förskola och skola krävs för att upprätthålla en 

god service och hög kvalitet med förbättrade resultat. Lovskolan är obligatorisk. 

Skolorna arbetar med att få med sig fler elever som väljer att gå lovskolan. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 108. 
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Bu § 132  2021/0237 600 

Verksamhetsbesök  - Politikens fokusområde 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar  

att de fokusfrågor som politiken avser att belysa till verksamheterna i samband 

med verksamhetsbesöken under läsår 2021/2022 och som sedan återkopplas till 

efterföljande nämndsmöte är följande: 

Politikens fokusfrågor förskola 

- Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet?  

- Hur väljs utvecklingsområden ut och hur följer ni upp att området har 

utvecklats? 

Politikens fokusfrågor skola 

- Hur arbetar ni med arbetsmiljö och studiero för eleverna?  

- Vilka effekter ser ni på elevernas måluppfyllelse efter att ni förbättrat 

arbetsmiljö och studiero? 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under läsåret genomförs verksamhetsbesök (tidigare kallat tillsynsbesök) på 

kommunens olika enheter. Det är förvaltningschef, skolområdeschef, 

utvecklingsledare och kontaktpolitiker som medverkar.  

 

Syftet med verksamhetsbesök är att skapa möten mellan förskola/skola och 

beslutsfattare. Besöket ska vara en dialog kring nuläge, möjligheter och 

utmaningar. För att kontaktpolitikerna ska kunna få en röd tråd genom alla 

verksamhetsbesök och kunna återrapportera till nämnden önskas ett 

fokusområde eller fokusfråga som alla kontaktpolitiker tar med sig till varje 

verksamhetsbesök. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Verksamhetsbesöken planeras av enheten utifrån barn och 

utbildningsförvaltningens fokusområden. Områden så som arbetsmiljö, 

systematiskt kvalitetsarbete, resultat, behörighet och skolans eget 

utvecklingsarbete kan också inrymmas i ett verksamhetsbesök. Barnperspektivet 

ej relevant för ärendet då fokusfrågan riktas till verksamheten som helhet. 

 

 

Förvaltningens beredning  
Ärendet är berett och förvaltningens förslag är att nämnden prioriterar ett 

fokusområde/fokusfråga för läsår 2021-2022. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-31. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 112. 
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Bu § 133  2021/0238 600 

Karriärläraruppdragen 1 juli 2021 – 30 juni 2024                              

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med informationen är att ge en bild av den nyligen uppstartade omgången 

med karriärlärare och lektor. Summering av karriärlärarnas uppdrag och 

arbetsformer presenteras. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Utvecklingsledare ger processtöd till rektorer och karriärlärare för att säkerställa 

att vi arbetar med uppdrag utifrån verksamheternas behov, 

kommunövergripande behov och likvärdighet. Barnperspektivet ej relevant för 

ärendet. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Statsbidrag finansierar lönetillägget hos utsedda karriärlärare och lektor. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-09, § 113. 
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Bu § 134      

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om läget inom förvaltningen 

avseende Covid-19. Covid-19 vaccination är på gång för barn från 12 års 

ålder.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om det senaste gällande barnens 

bästa gäller. Kronobarnsmodellen inom arbetet Barnens bästa gäller ska 

nu implementeras. Kronobarnsmodellen är namnet för en länsgemensam 

arbetsmodell och ett länsgemensamt förhållningssätt i arbetet med barn 

och unga. Modellen handlar om att, med Barnkonventionen som grund, 

arbeta för att främja barns uppväxt genom tidiga och samordnade 

insatser. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att förvaltningen haft kick-

off för Ljungbys lärarstudenter som påbörjat den nya 

verksamhetsintegrerade lärarutbildningen som är ett samarbete mellan 

Ljungby kommun och Linnéuniversitet. Det är första gången som det 

startar en integrerad lärarutbildning mellan Linnéuniversitetet och 

Ljungby kommun Utbildningen är verksamhetsintegrerad, vilket betyder 

att den har dubbelt så mycket praktik som den ordinarie 

lärarutbildningen. All praktik kommer ske på förutbestämda VI-skolor 

runt om i Ljungby kommun. Elva studenter har nu börjat sin 

verksamhetsintegrerade lärarutbildning för årskurs f-3 eller 4-6. 

• Verksamhetschefen informerar om ett elevärende. 

 

• Gymnasiechefen ger en aktuell lägesrapport från gymnasieverksamheten 

och vuxenutbildningen. 127 elever har kunnat vaccinera sig mot Covid-

19 på Sunnerbogymnasiet. Sunnerbogymnasiet har börjat med att införa 

frivilliga drogtester med hjälp utav en app. En klass har hittills utfört 

denna frivilliga drogtest och det fungerade mycket bra.
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 135      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden.  

 

Bu 2021/0226.623 

Dom 2021-09-10 från Förvaltningsrätten gällande överklagat skolskjutsbeslut 

med mål nummer 2966-21. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 136  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 2021-08-18 till och med 2021-09-13. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-09-09. 

 

 


