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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 17 november 2021, klockan 8.30 -16.15. Mötet ajournerades mellan kl.9.40-

9.50 och 11.25-11.35. § 166 direktjusterades. 

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby samt via Teams digitalt. 
Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) vice ordförande 

Magnus Carlsson (S) andre vice ordförande 

Magnus Johansson (M) ersättare för Tilda Ragnarsson (M)  

Emil Torstensson (KD), §§ 154-160, 166 

Lars Solling (L)  

Liselotte Åhlander (S)  

Eva Stridsberg (S)  

Christian Johansson (V)  

Melena Jönsson (SD)  

Daniel Gaal (SD) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare, deltog via teams 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 154-165 

Kajsa Weckéus, verksamhetschef, §§ 160, 165 deltog via teams 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 155-166 

Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 155-159 

Glenn Granqvist, controller, §§ 155-159 

Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 155-165 deltog via teams 

Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare §§ 162-163 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 154-165 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 154-165 

Piroska Rusza Pal personalföreträdare, §§ 154-165 

  

Åhörare  

Justerare Liselotte Åhlander (S) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception  tisdagen den 23 november 2021 kl.13.00. 

Paragrafer 154-168  § 166 direktjusterades 17 november 2021.   

 

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Liselotte Åhlander (S) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 17 november 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 23 november 2021 

Överklagningstid 23 november – 14 december 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 15 december 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 154      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Avstängning. av elev vid Sunnerbogymnasiet. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

  

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Stängning av Astrads förskola sommaren 2022. 

  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen och ett ärende behöver 

tas bort från dagordningen.  
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Bu § 155  2021/0044          040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

oktober 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Utfall oktober 
2021 

Ackumulerat 
utfall 2021 

Budget 
2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2020 

Prognos 
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet 101 1 014 1 079 93,9% 99,9% -200 

Öppen förskola 142 2 347 1 518 154,6%   0 

Förskola 12 437 139 020 162 196 85,7% 86,1% -6 900 

Pedagogisk omsorg 0 6 0 0,0%   0 

Fritidshem 1 703 27 299 32 283 84,6% 81,1% -4 000 

Förskoleklass 1 453 12 718 15 846 80,3% 76,4% 300 

Grundskola 27 306 264 356 308 395 85,7% 83,8% 0 

Grundsärskola 1 424 14 049 17 022 82,5% 74,1% 50 

Gymnasieskola 9 033 100 829 125 075 80,6% 79,1% 700 

Gymnasiesärskola -298 2 623 4 076 64,4% 152,3% 500 

Grundläggande vuxenutbildning 156 2 315 2 431 95,3% 71,0% 0 

Gymnasial vuxenutbildning 671 5 215 6 240 83,6%   0 

Särskild vuxenutbildning 41 272 282 96,4%   0 

Svenska för invandrare 323 4 006 5 433 73,7%   0 

Gemensam administration 2 567 20 306 32 821 61,9% 74,4% 7 200 

Summa 57 060 596 376 714 697 83,4% 82,4% -2 350 

Prognos efter oktober månad visar att på ett fortsatt förbättra ekonomiskt 

läge. Prognosen visar på ett underskott på –2 350 tkr för helåret. 

Förbrukningen till och med oktober månad ligger på 83,4% vilket är i linje 

med riktvärdet för oktober på 83,3%. 

En förutsättning för prognosen är att samtliga sökta 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. 

Grundskola ser ut att hålla budget för 2021. Förskola kommer inte hålla budget 

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.  

Gemensam administration har en positiv resultatbalansering vilket ger ett 

överskott för 2021. 

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.  

Barnperspektivet beaktat i ärendet.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos efter september 

(2021-11-10). 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-10 (2021-11-10). 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning (2021-11-10). 

• Bilaga 3 – Statistik (2021-11-10). 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 136. 
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Bu § 156  2021/0267     040 

Budgetanpassning år 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

budgetanpassning år 2022 med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda användandet av vikariepoolen för 

att säkerställa bemanningen på våra mindre enheter i kommunen samt de enheter 

som befinner sig utanför Ljungbys tätort. Vidare önskas förvaltningen via 

uppdraget belysa vikariepoolens kärnuppdrag att förse och lösa kortare vakanser 

inom förskoleverksamheten det vill säga att längre vikariat samt vakanser inom 

grundskolan som tidigare lösts via vikariepoolen ej ingår i vikariepoolens 

uppdragsbeskrivning. 

 

Reservationer 
Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Eva Stridsberg (S), Christian 

Johansson (V), Melena Jönsson (SD) och Daniel Gaal (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden behöver vidta åtgärder för en budget i balans år 

2022. 

På grund av en för Ljungby kommun förbättrad skatteprognos kunde barn- och 

utbildningsnämnden erhålla en tillfälligt utökad ram med 13,7 mkr år 2021.  

Av dessa medel har 9,5 mkr tillförts grundskola och 3,0 mkr förskola för att 

täcka underskottet i verksamheterna trots verksamheternas oförändrade 

resursfördelningar mellan år 2020 och år 2021, samt bidragsbelopp till 

fristående enheter. Prognosen för antalet barn och elever i verksamheterna 

skrevs på grund av en ny befolkningsprognos ned i början av året. 

Nedskrivningen av prognosen motsvarande 3,8 mkr i förskola och 2,6 mkr i 

grundskola. Budgeten var därmed tillfälligt i balans för år 2021.  

För år 2021 har barn- och utbildningsnämnden även erhållit ”Skolmiljarden”, 

vilken är en tillfällig satsning ifrån Skolverket som för år 2021 motsvarar totalt 

3,2 mkr. Skolmiljarden har på grund av ökat behov i verksamheterna tillfallit 

grundsärskola och gymnasiesärskola. Så sent som i juni månad fick Ljungby 

kommun ett beslut om ökning ifrån 2,6 mkr till 3,2 mkr. 
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På grund av tillfällig utökning av ram, lägre prognos och skolmiljarden 

beslutades inte de i januari föreslagna besparingar motsvarande 21 mkr för år 

2021. 

Det finns flera faktorer som ligger till grund för att barn- och 

utbildningsnämnden nu måste vidta åtgärder för en budget i balans år 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden saknar full kompensation för nybyggnationer. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver därmed finansiera del av lokalhyror 

inom egen ram, samt ökade kostnader för bidragsbelopp i samband med 

volymförändringar och nybyggnationer. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidtagare kunnat finansiera en högre 

personaltäthet än riket, länet och även liknande kommuner. Det gäller samtliga 

verksamheter från förskola till grundskola, men med ökade kostnader för 

framförallt hyror, så är inte detta längre möjligt. Barn- och utbildningsnämnden 

behöver därmed anpassa tilldelningen i resurser till verksamheterna genom att 

närma sig rikssnittet och liknande kommuner.  

Barn- och utbildningsnämnden låter i nuläget upphandla en genomlysning av 

förvaltningen ifrån extern aktör för att i framtiden säkerställa den optimala 

finansieringen till verksamheterna i förhållande till kvalité. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 

godkänna. 

 

Barnperspektivet 
Hänsyn till barnperspektivet genom att främja likvärdig resursfördelning.  

 

Yrkanden 

• Hela den Socialdemokratiska gruppen (S) och Christian Johansson (V) 

yrkar att man väntar med budgetanpassning till extern utredning är klar. 

• Hela den Sverigedemokratiska gruppen (SD) yrkar att dra ner på 

elevassistenter och starta resursskola. Fritidshem ska skyndsamt 

anpassas till budget som beslutades 2020. Skär ner 4 tjänster 25 procent i 

vikariepool. Den ska absolut i första hand användas av små förskolor och 

på landsbygd. Besparing bör ske när lokalvård blir central och chefskap 

går ifrån rektorer. 

 

Beslutsordning 
Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag 

och finner att det ska avgöras idag. 
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Ordförande meddelar att förvaltningens förslag till beslut är huvudförslag.  

Barn- och utbildningsnämnden har att utse motförslag. 

Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att beslut om 

motförslag ska tas enligt hela den Socialdemokratiska gruppens (S) och 

Christian Johanssons (V) yrkande. 

  
Omröstning begärs. 

 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Ordförande ställer Magnus Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Eva 

Stridsbergs (S) och Christian Johanssons (V) yrkande mot Melena Jönssons 

(SD) och Daniel Gaals (SD) yrkande.  

Ja- röst för att bifalla Magnus Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Eva 

Stridsbergs (S) och Christian Johanssons (V) yrkande och Nej-röst för att bifalla 

Melena Jönssons (SD) och Daniel Gaals (SD) yrkande. 

Omröstningen resulterar i 4 ja- röster, 3 nej- röster och 4 röster som avstår. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden därmed har utsett Magnus 

Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Eva Stridbergs (S) och Christian 

Johanssons (V) yrkande som motförslag i omröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M)   X 

Jan-Erik Andersson (C)   X 

Magnus Johansson (M) ersättare för 

Tilda Ragnarsson (M) 

 X  

Emil Torstensson (KD)   X 

Lars Solling (L)   X 

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Eva Stridsberg (S)  X   

Christian Johansson (V) X   

Melena Jönsson (SD)  X  

Daniel Gaal (SD)  X  

Summa 4 3 4 

 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att utse 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande som motförslag till 

omröstningen om huvudförslag till budgetanpassning år 2022. 
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Beslutsordning 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut som huvudförslag. 

Omröstning begärs. 

 

Beslutsgång i omröstning om huvudförslag 

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja- röst för att bifalla förvaltningens förslag till beslut som huvudförslag. 

Nej-röst för att bifalla Magnus Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Eva 

Stridsbergs (S) och Christian Johanssons (V) yrkande som huvudförslag. 

Omröstningen resulterar i 5 ja- röster, 4 nej- röster och 2 röster som avstår. 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt förvaltningens förslag 

till beslut om att godkänna budgetanpassning 2022 med tillägget att barn- och 

utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 

användandet av vikariepoolen för att säkerställa bemanningen på våra mindre 

enheter i kommunen samt de enheter som befinner sig utanför Ljungbys tätort. 

Vidare önskas förvaltningen via uppdraget belysa vikariepoolens kärnuppdrag 

att förse och lösa kortare vakanser inom förskoleverksamheten det vill säga att 

längre vikariat samt vakanser inom grundskolan som tidigare lösts via 

vikariepoolen ej ingår i vikariepoolens uppdragsbeskrivning. 

  Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Magnus Johansson (M) ersättare för 

Tilda Ragnarsson (M) 

X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   

Magnus Carlsson (S)  X  

Liselotte Åhlander (S)  X  

Eva Stridsberg (S)   X  

Christian Johansson (V)  X  

Melena Jönsson (SD)   X 

Daniel Gaal (SD)   X 

Summa 5 4 2 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Bilaga Finansieringsbehov och uppdaterade nyckeltal 2021-08-09. 

• Bilaga Budgetanpassning 2022, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 120. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 139. 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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Bu § 157  2021/0265   603 

Resursfördelningsmodell år 2022 förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen 

avseende personella resurser år 2022 förskola. 

 
Reservationer 
Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Eva Stridsberg (S), Christian 

Johansson (V), Melena Jönsson (SD) och Daniel Gaal (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resursfördelningsmodellen för förskola tilldelar resurser till enheterna med en 

tilldelning per barn som skiljer sig beroende på barnets ålder och antal 

vistelsetimmar. Tilldelningen per barn är anpassad för att det totala antalet 

tilldelade lärartjänster ska vara i nivå med besparingen som krävs för 2022.        

3 procent av tilldelningen fördelas om mellan enheterna baserat på 

socioekonomiska faktorer där underliggande statistik hämtas från Statistiska 

Centralbyrån varje år. 

Faktorer styrs mot riktvärde 5.0–5.1 barn per årsarbetare. 

Vid tid för mätning av barnantal innevarande budgetår erhåller enheten 

kompensation motsvarande 75 procent vid volymökning. 

Under 2,5 
Tidigare 

tjänstetilldelning 
Tjänstetilldelning efter 

anpassning 

0-15 timmar 0,1380 0,1320 

15,1-25 timmar 0,1960 0,1880 

25,1-35 timmar 0,2220 0,2130 

35+ timmar 0,2900 0,2780 

Över 2,5   

0-15 timmar 0,0940 0,0900 

15,1-25 timmar 0,1000 0,0960 

25,1-35 timmar 0,1550 0,1490 

35+ timmar 0,2060 0,1980 

 

Barnperspektivet 
Hänsyn till barnperspektivet genom att främja likvärdig resursfördelning. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Resursfördelning förskola 2022, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, §118. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 137. 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bu § 158  2021/0266   603 

Resursfördelningsmodell år 2022 grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen 

avseende personella resurser år 2022 grundskola. 

 

Reservationer 
Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Eva Stridsberg (S), Christian 

Johansson (V), Melena Jönsson (SD) och Daniel Gaal (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Resursfördelningsmodellen för grundskola tilldelar resurser till enheterna med 

en tilldelning per elev. Tilldelningen per elev är sänkt för att det totala antalet 

tilldelade lärartjänster ska vara i nivå med budgetanpassningen som krävs för 

2022. Den nya tilldelningen per elev är 0,0833 för årskurs 1-6 och 0,0851 per 

elev för årskurs 7-9. 5 procent av tilldelningen fördelas om mellan enheterna 

baserat på socioekonomiska faktorer där underliggande statistik hämtas från 

Statistiska Centralbyrån varje år. 

Faktorer styrs mot riktvärde 11.0-11.1 elever per lärare. 

Vid tid för mätning av elevantal innevarande budgetår erhåller enheten 

kompensation motsvarande 75 procent vid volymökning.  

Barnperspektivet 
Hänsyn till barnperspektivet genom att främja likvärdig resursfördelning. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

• Resursfördelning grundskola 2022, 2021-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 119. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 138. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bu § 159  2021/0045 040   

Barn – och utbildningsnämndens budget/ 
verksamhetsplan år 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag budget år 2022 

med justering utifrån budgetanpassningen. 

 

Reservationer 
Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Eva Stridsberg (S), Christian 

Johansson (V), Melena Jönsson (SD) och Daniel Gaal (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidtagare kunnat finansiera en högre 

personaltäthet än riket, länet och även liknande kommuner. Det gäller samtliga 

verksamheter från förskola till grundskola, men med ökade kostnader för 

framförallt hyror, så är inte detta längre möjligt. Barn- och utbildningsnämnden 

behöver därmed anpassa tilldelningen i resurser till verksamheterna genom att 

närma sig rikssnittet och liknande kommuner. 

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr för obligatorisk 

lovskola. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag med motsvarande 

belopp. 

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 7 000 tkr. 

För att få helårskompensation för skolsköterska inom centrala elevhälsan utökas 

budgeten med ytterligare 380 tkr. 

För arbetet med Barnets bästa gäller får barn- och utbildningsnämnden 350 tkr 

år 2022-2023.  

Barn- och utbildningsnämnden får 1 000 tkr för elevstödjande åtgärder inom 

skolan. 

1 500 tkr avsätts till uppstart av estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet. 

De avsatta medlen gäller för 2022 och 2023.  

För kameraövervakning på skolorna avsätts 1 000 tkr. 

I budgetberedningen för 2024 ska behovet av medel omprövas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

 

Barnperspektivet 
Barn- och utbildningsnämndens budget/verksamhetsplan med dess aktiviteter 

ska gynna barn och unga i samtliga av barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter. 

 

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

budget år 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-15. 

• Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan år 2022, 2021-10-15. 

• Bilaga - Budget per verksamhet 2022, 2021-09-29. 

• Bilaga - Barn- och utbildningsnämndens investeringar 2022-2026, 2021-

09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 121. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 140. 

 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 160  2021/0302 600   

Skolenkäten 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets 

skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och 

den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av 

skolan. Våren 2021 genomförde Ljungby kommun Skolinspektionens 

enkätundersökning hos elever, personal och vårdnadshavare i årskurs 5, årskurs 

9 samt årskurs 2 på gymnasiet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Nedan presenteras tre utvalda resultat, (att nå kunskapskraven, studiero och 

trygghet) från elevernas svar på enkäten med jämförelse hur resultatet var 2018 

och i jämförelse med riket för innevarande år.  

 

Årskurs 5  

Andelen elever i årskurs 5 som svarade att de kan nå kunskapskraven om jag 

försöker har minskat något sen 2018, vilket stämmer överens med vad 

genomsnittet av eleverna i årskurs 5 i riket svarade. 

Andelen elever som känner att de har studiero på lektionerna har ökat något sen 

2018, vilket innebär att vi nu ligger på samma nivå som rikets genomsnittliga 

svar. 

Det är något färre elever som känner sig trygga i skolan nu jämfört med 2018. 

Det är samma genomsnittliga resultat som i riket. 

 

Årskurs 9 

Andelen elever i årskurs 9 som svarade att de kan nå kunskapskraven om jag 

försöker har minskat något sen 2018, vilket inte stämmer överens med vad 

elever i årskurs 9 i genomsnitt svarade i riket. 

Eleverna uppger att de har mer studiero på lektionerna nu jämfört med 2018, 

vilket är ett mer positivt resultat jämfört med riket. 

Det är ungefär lika många elever som uppger att de är trygga i skolan 2021 som 

2018, vilket är ett förhållandevis bra resultat. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

Årskurs 2 på gymnasiet 

Det är fler elever år 2021 som anser att de kan nå kunskapskraven i skolan om 

de försöker än 2018, men inte lika många som 2016. I riket är det något färre 

elever som tror att de kan uppnå kunskapskraven om de försöker. 

Det är en hög andel elever som uppger sig ha studiero på lektionerna. Resultat är 

något bättre än rikets. 

 

Det är ungefär lika många elever som uppger att de är trygga i skolan 2021 som 

2018, dock är resultatet inte lika positivt som rikets genomsnittliga. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att barn-och 

utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

 

Förvaltningens beredning 
Underlag till ärendet har varit resultatet av Skolenkäten som finns att 

tillhandahålla från Kolada. Databasen är en öppen och kostnadsfri databas för 

kommuner och regioner. I Kolada kan vi göra jämförelser och analyser av 

resultat. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13. 

• Kolada  

• Skolenkäten 2021-3 - Kolada smst NG J.pptx. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 142. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 161  2021/0313 600    

Försäljning av inventarier från gamla Hjortsbergsskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningschefen informerar om att gamla Hjortsbergskolan ska rivas 

och innan man gör det så ska förvaltningen se till skolan är tom på inventarier. 

Rektorer i kommunen har varit på Hjortsbergskolan och valt ut det som de 

behöver till sina verksamheter. 

Tekniska som har bra överblick över andra förskolor och skolor har också 

tagit hand om vissa saker. Det finns inventarier som Hjortsbergskolan skulle 

vilja sälja. 

 

Förvaltningen tillåter Hjortsbergskolan att ansvara för försäljning av inventarier 

i gamla Hjortsbergskolan och att pengarna ska tillfalla skolan. 

 

Skolan ska vara tömd senast den 1/12. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-08. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 162  2021/0272 600   

Utredning om möjligheten för etablering av en 
internationell skola i Ljungby kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

utredningen och att överlämna utredningen till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fullmäktigebeslut och enligt Planeringsdirektiv 2021 fick barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa möjligheten för 

etableringen av en internationell skola i Ljungby kommun.  Utredningen klargör 

definition av en internationell grundskola och anger alternativ för kommande 

beslut. Möjliga vägar är en internationell skola i fristående regi eller en 

internationell skola i kommunal regi. Vilka konsekvenser en internationell skola 

kan medföra redovisas.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I dagsläget anser förvaltningen att det inte finns behov av en internationell 

grundskola i Ljungby kommun. Vid etablering av fristående verksamhet måste 

det finnas en medvetenhet om att det medför ekonomiska och personella 

konsekvenser. Vårdnadshavare och näringsliv anger inte något större behov av 

internationell skola i Ljungby kommun. I utredningen är hänsyn tagen till 

barnkonventionen.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Se ovan. 

 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett och förvaltningens förslag är att utredningen går vidare till 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19. 

• Utredning - Möjlighet för etablering av en internationell skola i Ljungby 

kommun. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 144. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 163  2021/0304 600   

Systematiskt kvalitetsarbete delredovisning 2 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen gällande för 

skolformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, särskola och 

Sunnerbogymnasiet – samtliga skolformer. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I skollagen och läroplanerna beskrivs hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 

bedrivas. I de olika skolformerna har ett aktivt arbete pågått för att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsverkstaden som är en utbildning från 

Skolverket har bidragit till ett förbättrat arbete. Användande av effektkedja och 

swot-analyser har gjort arbetet mer likvärdigt. Förvaltningen har infört 

kvalitetsdialoger som ska leda till ett ökat kollegialt lärande. Redovisningen som 

görs nu avser del 2 i det systematiska kvalitetsarbetet. Gäller för skolformerna: 

förskola, förskoleklass, fritidshem, särskola och Sunnerbogymnasiet – samtliga 

skolformer. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Att ha en god kvalitet i våra skolformer är viktigt för att nå den 

kommunövergripande visionen om att bli 35 000 år 2035. För att vara en 

attraktiv kommun att leva i så behövs god service och utbildning.  

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet föreslår förvaltningen ett mål som 

dessutom har koppling till vårt fokusområde Pedagogiskt ledarskap. Målet är att 

utveckla strukturer för god undervisning med betoning på pedagogens roll i 

undervisningssituationen i syfte att öka måluppfyllelsen och få god elevnärvaro.  

I denna redovisning är hänsyn tagen till barnkonventionen, kvalitetsarbete utförs 

med hänsyn till barnets bästa. 

 

Förvaltningens beredning 
Varje rektor har skickat in sin verksamhets systematiska kvalitetsarbete som 

sedan har bearbetats och dokumenterats i en övergripande beskrivning. 

Grundskolans systematiska kvalitetsarbete (del 2) redovisades på nämndens 

möte i september. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-25. 

• Bilaga till varje skolform bifogas den här tjänsteskrivelsen. 

Sammanställda underlag för respektive skolform är: förskola, 

förskoleklass, fritidshem, särskola och Sunnerbogymnasiet-samtliga 

skolformer. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 143. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 164  2021/0303 608   

Läsårstider läsåret 2022/2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastslå läsårstiderna 2022-2023 enligt 

justerad bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Planering av läsåret utgår från föreskrivet antal skoldagar och lovdagar. 

Enligt Skolförordning 2011:185 -2 §.    

Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 

Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar 

för personalen. 

3 § läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 

vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 

 

Barnperspektivet 
Hänsyn är tagen till barnperspektivet då en jämn fördelning av dagar mellan 

terminerna har eftersträvats. 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar läsårstiderna 2022-2023 

enligt bilaga. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27. 

• Läsårstider 2022/2023 bilaga. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 145. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 165  

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om förvaltningens aktuella 

lokalanpassningar och nybyggnationer. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om förvaltningens lediga 

förskole- och skolplatser. 

 

• Barn- och utbildningschefen ger en lägesrapport över verksamheten. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om ett skolinspektionsärende. 

 

• Verksamhetschefen informerar om en webbsändning från SKR på temat 

likvärdig och kompensatorisk förskola. Webbsändningen handlade om 

arbetet för en likvärdig och kompensatorisk förskola.  

 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport över gymnasieverksamheten. 

Problemet med stökig miljö i matsalen på Sunnerbogymnasiet har nu löst 

sig och det har blivit lugnare. 

 

• Gymnasiechefen informerar angående en skrivelse som inkommit från 

studie- och yrkesvägledare i Ljungby kommun och Thoren Framtid 

gällande beslutet att inte tillåta obehöriga elever få gå IMY på annan 

skola eller i någon annan kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 167     

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar meddelanden.  

 

Bu 2021/0293.042 

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-12 § 161 gällande internkontrollplan 2022. 

 

Bu 2021/0314.600 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 130 gällande policy för information 

och kommunikation. 

 

Bu 2021/0315.022 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 128 gällande regler för 

personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder. 

 

Bu 2021/0309.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0310.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0311.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-10-06. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-10-11. 

Protokoll från extra samverkan enligt lokalt avtal 2021-11-01.
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 168 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 2021-10-13 till och med 2021-11-09. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-11-10. 

 

 

 


