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§ 37  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-20 

6(49) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 38 Dnr BUN2022-0125 600 

Informationsärenden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

* Barn- och utbildningschefen informerar om läget angående Ukraina  

* Barn- och utbildningschefen informerar om stängningen av Astradskolans 
moduler på låg- och mellanstadiet och att Ekebackenskolan istället utökar sina 
lokaler/klasser. 

* Barn- och utbildningschefen informerar om att Tekniska förvaltningens vill skriva 
avtal med Barn- och utbildningsförvaltningen gällande Lidhults idrottshall.  

* Barn- och utbildningschefen/ Administrativ chef informerar om förändring av 
måltider (frukost och mellanmål) i förskola.   

* Verksamhetschef informerar om informerar om ärenden hos Skolinspektionen.  

* Verksamhetschef informerar om personalförflyttningen Astrads förskola 
avdelning Vita Villan. 

* Verksamhetschef informerar om tillsättning av ny rektor på Byagården- och 
Rydgatans förskolor. Ny rektor heter Marie Sunesjö. 

* Verksamhetschef informerar om kompetensutveckling-/utbildning rektorer. 

* Gymnasiechef informerar om avstängningsärende elev på Sunnerbogymnasiet.  

* Gymnasiechef informerar om antagningsbesked åk 9 och processen gällande 
obehöriga elever.  

* Gymnasiechef informerar om säkerheten på våra skolor 

* Verksamhetschef informerar om Riskbedömning skalskydd. 
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§ 39 Dnr BUN2021-0165 600 

Godkännande av programfas projekt 

Stensbergsskolan idrottssal m.m 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fattar 
följande  

beslut om investeringsprojekt ny idrottshall med mera och rivning av den 
befintliga, Stensbergskolan på Cymbalen 1: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny  

idrottssal mm Stensbergskolan är 38 800 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny idrottssal mm  

Stensbergskolan för Barn- och utbildningsförvaltningen är 760 000 kr. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny  

idrottssal mm Stensbergskolan utförs.  

5. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och  

nämnder.  

a) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet. 

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära  

internhyreskontraktet för multihall för Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har under en längre tid varit problem med takkonstruktionen på befintlig 
byggnad för idrott och slöjdundervisning på Stensbergskolan. Det är problem med 
läckage och det bedöms riskfyllt att använda byggnaden vid snölaster under 
vintertid. 

Verksamheten anser att salen är för liten och undervisning kan inte bedrivas på ett 
effektivt och säkert sätt. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
idrottssal mm på Cymbalen 1och rivning av befintlig utifrån gällande 
investeringsprocess. 
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Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen och barn- och  
utbildningsförvaltningen. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en idrottssal mm med flexibel  
användning på fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm 
innehållande idrottssal (450 kvm), musik- textil och träslöjdsal, lärararbetsrum,  
omklädningsrum, förråd, teknikrum, mm. Målsättningen är att anläggningen kan  
färdigställas under andra kvartalet 2024.  
Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning.  

Kostnaderna för investeringen har beräknats till 38,8 Mkr för en ny idrottssal mm 
för skolverksamhet, parkering hämta/lämna samt utomhusmiljö, skolgård. 

Utöver detta tillkommer inventariekostnader för barn- och 
utbildningsförvaltningen.   

Förvaltningen har upprättat kalkyl för verksamhetskostnader. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 0,76 Mkr.  

För rivningen och återställning uppskattas kostnad på 50 tkr. 

Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 140 tkr för inköp av 
utrustning.  

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge.  

Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.  

Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära  

internhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt.  

För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om 
budget på totalt 39,57 Mkr som investering för idrottssalen mm. I dessa kostnader 
ingår då inventarier.  

Utöver detta tillkommer tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsprogram, programfas för Stensbergskolan ny idrottssal mm 

daterat 220325 

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet  
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• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Stensbergskolan 

220325 

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 220325 

• Bilaga 3 Funktionsprogram BoU 211203 

• Bilaga 4 Tekniskt program Stensbergskolan idrottssal mm 220310 

• Bilaga 5 Gestaltningsprogram utemiljö 220322 

• Bilaga 6 Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av idrottssal  

mm 220302 

• Bilaga 7 Kostnadsbedömning idrottssal mm Stensbergskolan 220324 

• Bilaga 8 Inventariebudget idrottssal mm 220315 

• Bilaga 9 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, DATUM 

kompletteras senare 

• Bilaga 10 Preliminärt internhyresavtal idrottssal mm Barn- och  

utbildningsförvaltningen 220325 

• Bilaga 11 Projekttidplan idrottssal mm 211118 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen 
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§ 40 Dnr BUN2022-0119 600 

Godkännande av programfas projekt multihall på 

kvarteret Fritiden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande 

beslut om investeringsprojekt ny multihall på kvarteret Fritiden: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

multihall (exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för 

barn- och utbildningsförvaltningen är 1 480 000 kr. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

multihall utförs. 

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet. 

c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

internhyreskontraktet för multihall för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen råder idag ett underskott av träningsytor med rätt anpassade mått för 
utövande av idrott. Även publikkapaciteten sätter begränsningar för föreningslivet.  

Vid förfrågningar om större arrangemang håller inte Ljungby kommuns 
anläggningar de mått som krävs. 

I dag klarar våra föreningar av deltagandet i seriespel tack vare dispenser. För vissa 
idrotter är dagens regelverk ändrat långt tillbaka i tiden och inga ytterligare 
dispenser ges. Det medför att föreningarna inte kan delta på den nivå som de har 
kapacitet till. 

Skolverksamheten har idag en brist på idrottslokaler som skulle lösas med en ny 
multihall i närheten av den nya Hjortsbergskolan 7-9 för vilken utförandefasen 
pågår. Idrottshallen vid Hjortsberg F-6 används idag också för Astradskolans elever 
och har inte utrymme för eleverna i den nya 7-9 skolan. 
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Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. 

Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en multihall med flexibel  
användning på fastigheten Fritiden 2. Multihallen har en yta på drygt 5500 m2 
innehållande till exempel omklädningsrum, personalrum för skolverksamhet, ett 
flexibelt hallrum för skolverksamhet, idrottsföreningar och kulturverksamhet, 
flexibel publikkapacitet samt foajéytor. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med ca 800 fasta sittplatser och ca 950 flexibla platser 
i form av teleskopläktare, vilket medför totalt ca 1750 läktarplatser. 
 

Målsättningen är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 
Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning. 
 
Kostnaderna för investeringen har beräknats till 160 Mkr för en ny multihall för 
skola och föreningsverksamhet, parkeringsytor samt torgyta framför den nya hallen. 
Utöver detta tillkommer inventariekostnader för barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningarna har upprättat kalkyler för verksamhetskostnader vilka är en 
konsekvens av och en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i den nya 
multihallen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 1,48 Mkr. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 5,6 Mkr.   

För kultur- och fritidsförvaltningen tillkommer även en ökad personalkostnad på ca 
1,5 Mkr årligen. 

Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 130 tkr för inköp av 
utrustning.  

Därutöver tillkommer en årlig kostnad för bemanning, uppskattat behov är 1,5 
årsarbetare vilket medför en kostnad på 716 tkr per år. 
Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
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Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt. 

Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära 
internhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt. 
För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om 
budget på totalt 167,08 Mkr som investering för multihallen. 

I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer tidigare redovisad 
internhyra samt personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 

2022-03-22. 

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet. 

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022-  

03-23. 

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23. 

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03. 

• Bilaga 4 Tekniskt program Multihall Kv. Fritiden 2022-03-02. 

• Bilaga 5a Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av 

multihall 2022-01-31. 

• Bilaga 5b Social hållbarhet Multihall 2022-01-28. 

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08. 

• Bilaga 7a Idrottshall inventariebudget BOU 2022-03-17. 

• Bilaga 7b Verksamhetskostnader idrottshall KOF 2022-03-18. 

• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2022-04-09. 

• Bilaga 9a Preliminärt intemhyresavtal Multihall Barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022-03-22. 

• Bilaga 9b Preliminärt internhyresavtal Multihall Kultur- och 

fritidsförvaltningen 2022-03-22. 

• Bilaga 10 Projekttidplan Multihall 2022-03-18. 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Dnr BUN2022-0022 040 

Ekonomisk information 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk information 
2022-03. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter mars är på grund av ej bokförda kostnader för 
kost och ej flyttad budget för lokalvårdsorganisationen osäker.  

Prognosen efter mars 2022 visar på en förbättring av det ekonomiska läget sedan 
förra månaden. Det totala prognostiserade underskottet är justerat från 7,5 
miljoner till 5 miljoner.  

Personalkostnaderna för pedagogisk personal i grundskola ser efter ekonomiska 
genomgångar med enheter bättre ut och står för 4,5 miljoner av underskottet. 
Underskottet på grundskola beror på svårigheten att anpassa verksamheten till 
beslutade budgetanpassningar under pågående läsår. 

För fritidsverksamheten ser kostnaden för bidragsbelopp ut att överstiga budget 
vilket ger ett underskott om 500 tkr. 

För gymnasiet kommer internhyran att överskrida budget på grund av sen justering 
i budgetprocessen. Underskottet balanseras av överskott på IKE, lärverktyg samt 
undervisning. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Ekonomisk uppföljning 2022-03, 2022-04-13 
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§ 42 Dnr BUN2022-0061 600 

 Skolmiljarden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att omfördela den del av Skolmiljarden 
som tillfallit kommunal verksamhet inom grundskola enligt socioekonomisk 
resursfördelning med faktorn nyanlända som grund till enheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

För 2022 har regeringen beslutat att betala ut 3 685 115 kr till Ljungby kommun 
avseende Skolmiljarden. Barn- och utbildningsnämnden har den 2 mars 2022 
beslutat att fördela Skolmiljarden enligt elevtal i grundskola till kommunala och 
fristående verksamheter. 

I Ljungby kommuns resursfördelningsmodell till grundskolan omfördelas en del av 
resurserna utifrån enheternas socioekonomiska förutsättningar där andel 
nyanlända elever på enheten är en faktor. Den del av resurserna som omfördelas är 
förhållandevis låg samtidigt som andel nyanlända på en enhet är den variabel som 
visar tydligast samband med genomsnittligt meritvärde och gymnasiebehörighet. 

Beslutsunderlag 

Omfördelning av skolmiljarden för enheter inom kommunal verksamhet 2022-03-
08. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-08. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-20 

16(49) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 43 Dnr BUN2022-0117 040 

Resultatbalansering på enhetsnivå och i Ljungby 

kommun efter år 2021. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen av resultatbalansering i 
Ljungby kommun efter år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningens resultat för 2021 var 1300 tkr överskott mot 
budget. Kommunstyrelsen har beslutat att föra över hela överskottet till 2022 års 
budget.  

Enligt verksamhetsplan för resultatbalansering gäller som huvudprincip att över- 
och underskott inom driftbudgeten tas med till kommande år. Med 
resultatbalansering menas att över- och underskott överförs till nästkommande års 
budget. En tredjedel av överskottet och hela underskottet överförs till 
nästkommande års budget. 

Inom Barn och utbildningsförvaltningen sker resultatbalansering för varje enhet. 
Vid överföring av resultat ska hänsyn tas till för enheten större kostnader/intäkter 
som man inte har kunnat påverka. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Resultatbalansering på enhetsnivå efter år 2021, 2022-03-29 

Bilaga 2 – KS § 56 Resultatbalansering från 2021 till 2022, 2022-03-15 

Bilaga 3 – KS § 56 Resultatbalansering från 2021 till 2022, 2022-03-15 
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§ 44 Dnr BUN2022-0133 600 

Delegationsordning 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning samt att de börjar gälla från och med 
2022-04-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Med delegation av beslutanderätt anses barn- och utbildningsnämndens rätt att låta 
någon annan fatta beslut å barn- och utbildningsnämndens vägnar, men barn- och 
utbildningsnämnden är ändå ansvarig för de beslut som fattas. Mottagaren av 
delegerad beslutanderätt benämns delegat. 

Syftet med att barn- och utbildningsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är att 
ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, 
riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Syftet är också att åstadkomma en 
effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och 
att därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. 

Delegationsordningen är även ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter. 

Delegationsordningen ska vara ett levande dokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2022, 22-04-12 

Delegationsordning för Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-04-xx. 
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§ 45 Dnr BUN2022-0116 040 

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskola 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden att fördela statsbidraget utifrån antal barn inskrivna 
och folkbokförda i Ljungby kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetshöjande åtgärder är ett nytt statsbidrag riktat mot förskola. Det nya 
statsbidraget ersätter statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för 
mindre barngrupper. Endast kommuner kan ansöka om statsbidraget, men 
kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och 
fristående förskolor. Enligt förordning 2021:848 om statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan får statsbidraget användas till: 

• Att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 

• Att bibehålla eller rekrytera personal inom förskolan 

• Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan 

Statsbidraget kan användas till alla punkter, men kan även användas till en eller två 
av punkterna. Enligt gällande förordning ska bidraget användas till insatser som 
syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som genomförs under perioden 1 
januari – 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12. 

Yrkanden 

Emil Torstensson (KD) yrkar att statsbidrag fördelas utifrån antal barn inskrivna 
och folkbokförda i Ljungby kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att Emil Torstenssons (KD) förslag till beslut är 
huvudförslag. 
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Ordförande ställer Emil Torstenssons förslag till beslut mot förvaltningens förslag 
till beslut och finner att Emil Torstenssons förslag till beslut som huvudförslag.  

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Emil Torstenssons yrkande mot förvaltningens förslag till beslut.  

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster, 4 nej-röster.  

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt Emil Torstenssons 
förslag att fördela statsbidraget utifrån antal barn inskrivna och folkbokförda i 
Ljungby kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X     

Tilda Ragnarsson (M( X     

Jan-Erik Andersson (C)  X     

Emil Torstensson (KD) X     

Magnus Carlsson (S)   X   

Lise-Lotte Åhlander (S)   X   

Eva Stridsberg (S)   X   

Christian Johansson (V)   X   

Melena Jönsson (SD) X     

Danel Gaal (SD) X     

Magnus Johansson (M) ersättare för Lars Solling 
(M) X     

Summa 7 4 0 
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§ 46 Dnr BUN2022-0092 600 

Utbildning till speciallärare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utbildning till speciallärare för åtta 
personer. Under höstterminen 2022 sker finansiering inom ram, men för 2023 och 
2024 bör kostnaden täckas med utökad ram för att inte kärnverksamheten ska 
belastas. 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av speciallärare är stort i landet och så även i Ljungby kommun. Skolverket 
tillskjuter medel för att fler ska utbilda sig som motsvarar 70 procent av kostnaden 
för utbildningstiden.  

Studierna bedrivs på 67 procents fart med två dagar varannan vecka schemalagd på 
Campus. Under studietiden finns då möjlighet att arbeta 50 procent.  

Vi saknar helt utbildade speciallärare på flera skolor i Ljungby kommun och genom 
att tillskjuta medel för åtta utbildningsplatser skulle det basala behovet kunna 
tillgodoses. I första hand speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, läs- 
och skrivutveckling. Utbildningstiden är från den 29/8 – 2022 – 3/11 2024 med 
en kostnad på max 38 160:-/person, sammanlagt 305 280:-/termin för åtta 
personer.  

Under studietiden arbetar läraren som speciallärare på den skola som har 
utbildningsplatsen. De skolor som är aktuella är: Astradskolan 2 platser, Åbyskolan 
4-9 1 plats, Lidhultskolan 1 plats, Ekebackenskolan 1 plats, Kungshögsskolan 4-9 1 
plats, Ryssbyskolan 1 plats, Hjortsbergskolan 1 plats.  

Målet med insatsen är att skolorna ska kunna tillgodose behovet av 
specialpedagogisk kompetens utifrån skollagstiftningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 
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§ 47 Dnr BUN2022-0113 612 

Yttrande över ansökan gällande Värmdö Tekniska 

Utbildningar Aktiebolag 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Ljungby kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. I ett yttrande ska det 
framgå vilka påtagliga negativa konsekvenser denna ansökan kan få på kort och 
lång sikt. 

Utbildningen är sedan 2011 etablerad i Anderstorp och ansökan avser ett förnyat 
godkännande. 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun och förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte 
ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-29. 

 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 48 Dnr BUN2022-0083 612 

Yttrande över ansökan från Thoren Business 

School 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 2023/2024.  

Thorengruppen har idag en gymnasieskola i Växjö som startades höstterminen 
2020. Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet (inriktningarna Ekonomi och Juridik), 
Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktningarna Samhäll och Beteendevetenskap), 
Handels- och administrationsprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet 
(inriktningen Naturvetenskap). 

Skolan ansöker nu om att få starta inriktningen Naturvetenskap och samhälle på 
Naturvetenskapsprogrammet och vill ta in åtta elever per år på den nya 
inriktningen från och med läsåret 2023-2024. 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun då inriktningen redan finns på andra skolor i Växjö kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av det som framförts 
ovan att Barn- och utbildningsnämnden inte ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande, 2022-02-23- 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 49 Dnr BUN2022-0076 612 

Yttrande över ansökan från Växjö Fria 

gymnasium 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Växjö Fria gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024. 

Ljungby kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. I ett yttrande ska det 
framgå vilka påtagliga negativa konsekvenser denna ansökan kan få på kort och 
lång sikt. 

Utbildningen är redan etablerad i Växjö och ansökan avser en omcertifiering av 
NIU-ishockey.  

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun och förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte 
ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 50 Dnr BUN2022-0075 612 

Yttrande över ansökan från Växjö Fria 

gymnasium 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Växjö fria gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024. 

Ljungby kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. I ett yttrande ska det 
framgå vilka påtagliga negativa konsekvenser denna ansökan kan få på kort och 
lång sikt. 

Utbildningen är redan etablerad i Växjö och ansökan avser en omcertifiering av 
NIU-fotboll.  

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun  och förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte 
ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 51 Dnr BUN2022-0084 612 

Yttrande över ansökan från Thoren Business 

School 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 Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Thorengruppen har idag ingen befintlig skolenhet i Halmstad men 
Skolinspektionen har sedan tidigare beviljat ansökningar om start av ny skola i 
Halmstad. Denna ansökan avser en komplettering till den sedan tidigare beviljade 
ansökan. 

Thorengruppen ansöker om att få starta Försäljnings- och serviceprogrammet samt 
inriktningen Naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsporgrammet. 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun då det program och den inriktning som avses redan finns på andra skolor 
i Halmstad kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av det som framförts 
ovan att Barn- och utbildningsnämnden inte ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-23. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 52 Dnr BUN2022-0085 612 

Yttrande över ansökan från  Lärlingsgymnasiet i 

Sverige AB 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Växjö  i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Lärlingsgymnasiet ansöker om att få starta följande program och inriktningar: 

• Barn- och fritidsprogrammet, inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete (6 
platser/år) 

• Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningen Husbyggnad (6 platser/år) 

• El- och energiprogrammet, inriktningen Elteknik (6 platser/år) 

• Fordons- och transportprogrammet, inriktningen Personbil (6 platser/år) 

• Försäljning- och serviceprogrammet (6 platser/år) 

• Vård- och omsorgsprogrammet (6 platser/år) 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun då de program och de inriktningar som avses redan finns på andra skolor 
i Växjö kommun och antalet sökta elevplatser är få. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av det som framförts 
ovan att Barn- och utbildningsnämnden inte ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 53 Dnr BUN2022-0087 612 

Yttrande över ansökan gällande 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB Halmstad  

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Lärlingsgymnasiet ansöker om att få starta följande program och inriktningar: 

• Barn- och fritidsprogrammet, inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete (6 
platser/år) 

• Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningen Husbyggnad (6 platser/år) 

• El- och energiprogrammet, inriktningen Elteknik (6 platser/år) 

• Fordons- och transportprogrammet, inriktningen Personbil (6 platser/år) 

• Hantverksprogrammet, inriktningen Frisör, barberare och hår och makeupstylist 
(6 platser/år) 

• Vård- och omsorgsprogrammet (6 platser/år) 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun då de program och de inriktningar som avses redan finns på andra skolor 
i Halmstad kommun och antalet sökta elevplatser är få. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av det som framförts 
ovan att Barn- och utbildningsnämnden inte ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-28. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 54 Dnr BUN2022-0089 612 

Yttrande över ansökan om godkännande för 

Aspero friskolor AB idrottsgymnasium, Halmstad 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad fr.o.m. 
läsåret 2023/2024.  

Ljungby kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. I ett yttrande ska det 
framgå vilka påtagliga negativa konsekvenser denna ansökan kan få på kort och 
lång sikt. 

Utbildningen är redan etablerad i Halmstad och ansökan avser en omcertifiering av 
NIU-handboll.  

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun  och förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte 
ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 55 Dnr BUN2022-0090 612 

Yttrande över ansökan om godkännande för 

Lärande i Sverige AB, Halmstad 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Realgymnasiet har idag en gymnasieskola i Halmstad. Skolan erbjuder 
Naturbruksprogrammet med inriktningarna Djurvård, Hästhållning, Skogsbruk 
och Naturturism. 

Skolan ansöker nu om att få starta inriktningen Dator och kommunikationsteknik 
på El- och energiprogrammet och vill ta in tio elever per år på den nya inriktningen 
från och med läsåret 2023-2024. 

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun då inriktningen redan finns på andra skolor i Halmstad kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av det som framförts 
ovan att Barn- och utbildningsnämnden inte ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 56 Dnr BUN2022-0091 612 

Yttrande över ansökan om godkännande för 

Aspero friskolor AB  AB, Halmstad  

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Ljungby kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. I ett yttrande ska det 
framgå vilka påtagliga negativa konsekvenser denna ansökan kan få på kort och 
lång sikt. 

Utbildningen är redan etablerad i Halmstad och ansökan avser en omcertifiering av 
NIU-golf.  

Denna ansökan får troligen inga påtagligt negativa konsekvenser för Ljungby 
kommun och förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte 
ska yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 200-03-01. 

Skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 57 Dnr BUN2022-0020 623 

Socialdemokraterna - nämndinitiativ om 

förenkling av kompisåkning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden är positiva till en förenkling av kompisåkning och 
kommer att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förenkling av 
kompisåkning. Ärendet kommer återupptas. 

Sammanfattning av ärendet 

Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2022 lämnade 
Liselotte Åhlander (S), Magnus Carlsson (S) och Eva Stridsberg (S) in ett 
nämndinitiativ som handlar om att de önskar en förenkling av kompisåkning. 

Arbetsutskottet beslutade 2022-02-09 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förenkling av kompisåkning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen avråder från att erbjuda kompisåkning på följande grunder: 

Enligt skollagen SFS 2010:800 10 kap 32 § har elever i förskoleklass, grundskolan, 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman rätt till skolskjuts 
om de bedöms uppfylla kraven för färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Kommunen är inte 
skyldig att anordna skolskjuts för elever i förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
gymnasieskolan, sameskolan eller specialskolan. 

Likställighetsprincipen; enligt kommunallagen SFS 2017:725 2 kap. 3§ ska 
kommunen behandla sina medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Denna bestämmelse måste finnas som grund när kommunen utarbetar och 
tillämpar sina riktlinjer för skolskjutsen. 

Kommunens uppdrag är att anordna skolskjuts till och från skolan i anslutning till 
fastställt ramschema till de elever som uppfyller kraven för skolskjuts. Transport till 
kompisar för lek på fritiden ingår inte i kommunens kärnverksamhet och är i stället 
föräldraansvar. Likställighetsprincipen skulle åsidosättas om vi gör undantag och 
beviljar kompisåkning till enstaka elever. Förutsättningarna för kommunens elever 
är mycket olika. För det första är elever boende i kommunens tätorter inte 
skolskjutsberättigade. Elever som åker i fullsatta skolbussar kan aldrig få möjlighet 
att kompisåka, inte heller elever som inte bor utmed befintliga turer. En del elever 
som vill kompisåka har inte ens samma sluttid. Kommunen är också skyldig att ge 
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samma erbjudande till elever med funktionsnedsättning, dvs. specialfordon krävs. 
Att erbjuda skolskjuts till enstaka elever utöver vad skollagen medger är som 
utgångspunkt inte tillåtet eftersom skolskjuts då är att betrakta som ekonomiskt  

understöd till eleverna och saknar lagstöd. Konsekvensen av ett beslut med icke 
saklig grund eller lagstöd kan bli att kommunen förlorar kontrollen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-11-21 att ändå tillåta kompisåkning. 
När skolskjuts sker med abonnerad skolbuss, är det möjligt för 
skolskjutsberättigade elever att ta med en kompis hem. Förutsättningen är att det 
finns en ledig plats i ordinarie skolbuss. 

Nuvarande rutin för ansökan om kompisåkning är framtagen för att säkerställa 
kontroll av kommunens ansvar. Beroende på varje skolas situation och det aktuella 
läget för skolbussarna i den önskade situationen för kompisåkning, kan beslut 
fattas så snart som möjligt dock senast 3 skoldagar efter inlämnande av ansökan. 
Ansökan gäller även för redan skolskjutsberättigade elever eftersom den beslutade 
hållplatsen förändras. En reviderad ansökningsblankett har tagits fram. 
Förvaltningen har informerat och förtydligat rutinen för rektorerna. 

Rutinen möjliggör kompisåkning i den mån det finns plats samt för barnens 
säkerhet med så liten resursåtgång som möjligt. När skolorna i Ljungby kommun 
får in en ansökan görs en faktisk kontroll, i den mån det är möjligt i förväg, av hur 
många elever som ska åka i den aktuella skolturen och dagen. Dvs, skolpersonal 
stämmer av busslistorna mot fritidshem för att se om eventuell ledig plats kan 
erbjudas för kompisåkning. Om kompisåkning kan erbjudas, antecknas det extra 
barnets namn på busslistan. Ur säkerhetsaspekt måste alla barn som befinner sig på 
bussen vara antecknade och avbockade på turlistorna. Vid händelse av en incident 
eller olycka ansvarar kommunen för barnen som befinner sig i bussen och behöver 
veta vilka som kan vara på bussen. Ur ansvars- och säkerhetsperspektiv vid en 
skolskjutsolycka eller incident, är det viktigt att inga ytterligare elever än 
skolskjutsberättigade enligt upprättat dokument finns ombord på fordonet.  

Ett system där skolpersonal/chaufför/entreprenör/vårdnadshavare själva fattar 
beslut om vilka barn som kan åka med i skolskjutsen är inte rättssäkert. Enligt 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte entreprenörerna eller chaufförerna för beslut 
om vilka elever som får åka, det gör kommunen.  

Hanteringen av kompisåkning har ökat arbetsbelastningen. Beslut fattas idag av 
respektive rektor per ansökan och upprätthållande och kontroll av 
åkschema/busslistor hanteras av skolpersonalen. Kompisåkningen varierar från 5 
ansökningar/dag – 5 ansökningar per månad per landsbygdsskola. Det är vanligtvis 
samma barn som kompisåker varje gång. Varken chaufför eller rektor kan ibland 
veta förrän samma dag hur många elever som ska åka i skolbussen. Det är orimligt 
att skolpersonal ska fatta beslut i dessa ärenden, välja vilka elever som kan få åka i 
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de fall bussen är fullsatt, kontakta föräldrar och ha tillsyn för elever som får avslag 
samma dag.  

Det är möjligt att beställa utveckling av en e-tjänst för digital ansökan från 
vårdnadshavarna. Ytterligare resurser skulle då behöva tillföras verksamheten för 
handläggning av ansökningar i e-tjänsten. 

Barnperspektivet är beaktat i de regler som gäller i Skollagen SFS2010:800 10 kap. 
om skolskjuts. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Produktutveckling av e-tjänst beräknas till ca 30 - 50 tkr plus årligt underhåll.  

Personalresurs på skolenheterna beräknas med nuvarande blankettansökan till ca. 
25 --125 tkr/år eller med e-tjänstansökan till ca. 50 - 250 tkr/år alternativt 
personalresurs centralt beräknas till ca. 75 - 375 tkr/år. 

 

Förvaltningens beredning 

Samordning med rektorer och administration. 

Beslutsunderlag 

Socialdemokraternas nämndinitiativ, 2022-01-16. 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-02-09, § 16. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09. 
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§ 58 Dnr BUN2022-0047 167 

Kommunledningsförvaltningen - uppdrag att se 

över möjligheterna till kameraövervakning av 

kommunens skolor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godtar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt uppdrag från Kommunfullmäktige så ska skolor i Ljungby kommun ges 
möjlighet att kameraövervakas. Det har på vissa skolor varit omfattande 
skadegörelse vilket lett till att åtgärder har behövts. Nämnden har informerats 
löpande om åtgärder. Uppdraget att kameraövervaka innebär både att vi måste 
sammanställa behov, syfte och utreda vilken skola och typ av övervakning som 
skulle krävas. Om syftet är att lagföra händelser innebär det en förändring av 
arbetsuppgifter för de som ska ansvara för driften. Det krävs även tillståndsgivning 
och uppföljning. Samverkan med fackliga instanser är också nödvändig eftersom 
både personal och elever berörs utifrån integritetsbehandling. 

Om syftet däremot är att minska skadegörelsen krävs inte lika omfattande 
övervakning och tillståndsprövning för detta behövs inte. Tekniken är en variant 
som inte möjliggör lagföring. 

Vi har fått möjlighet att ta del av en annan kommuns erfarenheter på området. De 
har fått bra utdelning av sitt arbete med att minska skadegörelse. De har använt 
teknik som inte möjliggör lagföring. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Det måste alltid göras en avvägning hur mycket man inkräktar på individens 
integritet och väga nyttan mot det. Det finns en ganska omfattande lagstiftning på 
området som måste följas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det finns avsatta medel på en miljon kr. Det måste dock utredas vidare vad 
kostnaden skulle bli för vår del.  
 

Förvaltningens beredning 
Möten med rektorer, tekniska förvaltningen och säkerhetschef har genomförts. 
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Med anledning av den ökade skadegörelsen på kommunens skolor beslutade 
kommunfullmäktige genom budgetbeslutet för 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till 
kamerabevakning av kommunens skolor. 
 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
oktober 2021. De senaste åren har lagstiftningen inom området genomgått stora 
förändringar vilket delvis gjort det enklare att införa kamerabevakning eftersom 
kravet på tillstånd har lättats upp. Dock är kraven på hur kamerabevakningen 
hanteras fortfarande de samma oavsett om bevakningen är tillståndspliktig eller ej. 
Grundregeln är att tillstånd krävs om kommunen ska bevaka en plats dit 
allmänheten har tillträde som t.ex. skolgårdar. Om allmänheten inte har tillträde 
till platsen krävs inget tillstånd, men det måste ändå finnas en rättslig grund för 
behandlingen av bilder och filmmaterial för att kamerabevakningen ska vara laglig. 
Syftet med kamerabevakningen måste helt enkelt väga tyngre än den personliga 
integriteten för de som övervakas. Kommunledningsförvaltningens utredning 
presenteras i sin helhet i rapporten daterat 30 september 2021. 
 

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden för vidare utredning i samråd med 
säkerhetschefen för verkställande enligt tilldelade medel i budget för år 2022 
fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i sitt möte den 11 januari 2022, § 21 att överlämna 
rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för vidare 
utredning i samråd med säkerhetschefen och för verkställande enligt tilldelade 
medel i budget för år 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-04 

Rapport med utredning gällande kameraövervakning, 2021-09-30 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 
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§ 59 Dnr BUN2021-0337 600 

Skolinspektionens beslut gällande tillsyn på 

huvudmannanivå i verksamheter: grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, fritidshem, förskola och 

vuxenutbildning.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschefen informerar om Skolinspektionens beslut gällande tillsynen på 
huvudmannanivå i verksamheterna grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, fritidshem, förskola och vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens beslutsrapport, 2022-03-01. 
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§ 60 Dnr BUN2022-0063 600 

Genomlysning av Barn- och utbildnings- 

nämndens ekonomi och kvalitet, Serkon 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, bjöd på uppdrag av 
nämnden in till en direktupphandling avseende genomlysning av Barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi och kvalité.  

Uppdraget avsåg jämförelse år 2020 mellan standardkostnad, strukturkostnad och 
referenskostnad. Jämförelser år 2020 med strukturliknande kommuner, samt analys 
kring behov i olika verksamheter utifrån kvalitetsaspekt år 2015–2020. 

Uppdraget har genomförts av Serkon och visar att: 

Ljungbys referenskostnad: 

• Är 5,2 % (ca 36 mnkr) lägre än om den hade legat på rikssnittet 

• Kommunen har alltså en mer gynnsam struktur än vad snittkommunen har. 

Ljungbys nettokostnad (faktiska nettokostnad): 

• Är 3,5 % (totalt ca 24 mnkr) högre än referenskostnaden 

• Kommunen har alltså ett totalt sett högre kostnadsläge än förväntat där förskolan 
står för den största avvikelsen i mnkr. 

Förskola (avvikelse + 9,4 mnkr eller 5,4 %):  

• Hög personaltäthet (4,7 barn per årsarbetare mot 5,0 i jämförelsegruppen och 
5,2 i rikssnitt)  

• En del mindre förskolenheter  

Fritidshem (avvikelse + 4,5 mnkr eller 11,8 %):  

• Hög personaltäthet (16,6 barn per heltidstjänst mot 20,2 i jämförelsegruppen 
och 20,1 i rikssnitt)  

• Relativt många fritidshem med 40 % färre inskrivna barn per enhet än 
rikssnittet. Mindre enheter är generellt mindre kostnadseffektiva än stora enheter  

• Hög andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (56 % mot rikssnittet på 
39%). Detta har påverkan på löneläget och därmed kostnadsläget  
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Grundskola inklusive förskoleklass (avvikelse + 4,3 mnkr eller 1,3 %):  

• Ca 11 % färre elever per skolenhet än rikssnittet och en del mindre skolenheter  

• Ljungby erhöll under 2016-2018 stora statsbidrag från Migrationsverket med 
anledning av 2015 års flyktingvåg. Dessa statsbidrag har under senare år kraftigt 
trappats ned och verksamheten har inte kunnat anpassas till de minskade 
intäkterna i samma utsträckning  

Gymnasiet (avvikelse + 5,3 mnkr eller 4,4 %):  

Ljungby har fördelen av att ha en stor gymnasieskola där hela 82 % (917 st) av 
kommunens egna elever går. Å andra sidan går en relativt stor andel (38 %) av 
gymnasieeleverna på yrkesprogram, vilket i sig är kostnadsdrivande. Vi kan med 
utgångspunkt från framtagna nyckeltal inte hitta någon rimlig förklaring till 
nettokostnadsavvikelsen. Minskade statsbidragsintäkter från Migrationsverket och 
försenad verksamhetsanpassning till de minskade intäkterna är även för gymnasiet 
en trolig och väsentlig förklaring till nettokostnadsavvikelsen 

Ljungby redovisar bra resultat på de jämförelser som har gjorts vad gäller 
sammanvägda kvalitetsnyckeltal för förskola (delad förstaplats), fritidshem (delad 
förstaplats), grundskola (tredjeplats) och gymnasiet (tredjeplats). Detta är positivt 
men kan ha den "negativa" följden att kostnaden per barn/elev i vissa fall kan 
påverkas av bra kvalitetsnyckeltal (ex hög personaltäthet, andel med 
lärarlegitimation). 

Ljungby är den kommun som har lägst andel lednings- och administrativa 
personella resurser inom barn- och utbildnings-förvaltningen med 23,98 tjänster 
vilket motsvarar 2,97 tjänster per 1 000 invånare i åldern 1-18 år. Boden ligger 
högst med 5,02 tjänster. Det kan variera mellan kommunerna vilka verksamheter 
som ingår I respektive barn- och utbildningsförvaltning eller motsvarande, vilket till 
viss del kan vara en förklaring till skillnaden mellan kommunerna i personella 
resurser. Men givetvis är detta också en prioriteringsfråga. 

Barnperspektivet ej relevant för ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen har tagit del av rapporten. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genomlysningen har finansierats inom förvaltningens egen ram.  
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Förvaltningens beredning 

Förvaltningen har kvalitetssäkrat vid intervjuer lämnad information avseende 
ekonomi och statistik. 

Beslutsunderlag 

Genomlysning av Barn- och utbildnings-nämndens ekonomi och kvalitet, 2022-01-
31. 

Tjänsteskrivelse - Genomlysning av Barn- och utbildnings-nämndens ekonomi och 
kvalitet, 2022-02-07. 
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§ 61 Dnr BUN2022-0093 631 

Ordförandebeslut gällande ändring av 

regler/riktlinjer för förskola och fritidshem  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler/riktlinjer för förskola och fritids revideras regelbundet. Då de senaste årens 
öppningar och stängningar av förskoleavdelningar ofta genererat omplaceringar för 
barn under pågående termin, bör reglerna ändras för att i större utsträckning 
tillgodose barns och vårdnadshavares behov. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att det är av vikt att ett beslut tas för att öka möjligheterna 
att tillgodose barn och vårdnadshavares behov och önskemål vid placering på 
förskola. Resultat av barnkonsekvensanalys visar att förslaget gynnar barnet. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, 2022-04-01. 
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§ 62 Dnr BUN2022-0050 631 

Utlokaliserad förskollärarutbildning med 

doktorandtjänst 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka att förskollärarutbildning 
startas i Ljungby vilket inkluderar en doktorandtjänst som bekostas av Ljungby 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Ljungby får utlokaliserad förskollärarutbildning ska 
doktorandtjänst tillsättas. Doktorandtjänsten innebär minst 50% på 
forskarutbildningen och övrig tid (upp till heltid) inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Hela lönen betalas av Ljungby kommun och Jönköpings 
University står för utbildningskostnaderna. Doktorandtjänsten får maximalt pågå 
under 48 heltidsmånader, vilken på halvtid kan innebära 8 år.  

Doktorandtjänst innebär att vi kan utveckla vår verksamhet på vetenskaplig grund 
och få nära koppling till forskningen.  

Doktorandtjänsten kommer att tillsättas under 2023.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Doktoranden kommer att forska och systematiskt studera något delvis okänt 
område med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. Doktoranden kommer att 
bidra med pedagogisk kunskap inom specifikt område, exempelvis läroplansteori, 
förskolans arbete eller exempelvis barns lärande som hela kommunen kommer 
kunna ta del av. Förvaltningen behöver planera för hur vi organiserar för att ge 
doktoranden bästa förutsättningar under pågående forskarutbildning samt hur 
förvaltningen tar vara på kopplingen till den vetenskapliga grunden när 
forskningen är genomförd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Lönekostnaderna för doktorandtjänst innebär ca 350 000kr per år.  
 

Förvaltningens beredning 
Att få utlokaliserad förskollärarutbildning sker i nära samarbete med Campus 
Ljungby. Arbetet är väl förankrat där och även i ledningsgruppen på förvaltningen 
och samt hos kommunchef Jennie Vidal. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-30. 
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§ 63 Dnr BUN2022-0082 600 

Differentierad lönesättning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
utredningen och att överlämna utredningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en i budget avsatt pott med pengar kan förvaltningschef tilldela rektor ett 
visst utrymme för bland annat högre lönesättning i samband med nyrekrytering på 
förskola/skola utanför Ljungby tätort för att kunna anställa behörig personal.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Se bilaga. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen tillförs centrala medel. 
 

Förvaltningens beredning 
Dialog har först med lärare, rektorer, HR, förvaltning och politik. Mer information 
finns i bilagan.  
Förvaltningen har tagit hänsyn till barnperspektivet. Eftersom vi arbetar utifrån 
skollagen har ingen barnkonsekvensanalys gjorts i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-30. 

Bilaga till tjänsteskrivelse differentierad lönesättning. 

Personalföreträdare Tina Alhbin tillägger till protokollet att differentierad 
lönesättning inte ingår i löneöversynen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr BUN2022-0112 600 

Systematiskt kvalitetsarbete delredovisning 1 

2022. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  beslutar att godkänna informationen om 
huvudmannens Systematiska kvalitetsarbete, delredovisning 1 Normer och värden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag är syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete att synliggöra vad vi gör, 
varför och vad det leder till. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 
utveckla utbildningen.  

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande. Många viktiga insatser görs för att främja utveckling.  
Denna delredovisning lägger fokus på Normer och värden. Arbetet kring 
värdegrunden har varit i fokus på de flesta enheter.  

I utbildningarna som bedrivs på Sunnerbogymnasiet har samverkan och övergångar 
varit i fokus i deras systematiska kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Redovisning till bu-nämnd kvalitetsarbete 2022 Normer och värden. 
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§ 65 Dnr BUN2022-0071 600 

Hitta språket och Hitta matematiken på skolorna 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om resultatet 
från kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Hitta språket och Hitta matematiken är ett kartläggningsmaterial från Skolverket. 
Materialet används i förskoleklass under höstterminen och är ett stöd för att 
kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet. 
Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Det är en hjälp att 
tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå kommande 
kunskapskrav. Underlaget kan vara ett stöd för att få syn på elever som är i behov 
av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar men också ett 
underlag för att återkoppla till förskolan där barnet gått tidigare.  

Årets resultat urskiljer sig inte särskilt från tidigare år utan variationer förekommer 
från skola till skola mellan åren. En viss tendens kan vi se i att matematiken sjunker 
något. Vi kan behöva sätta fokus på matematiken framöver, men språklig förmåga 
är en grund till matematiken.  

Kartläggningsmaterialet gör att det blir ett kollegialt utbyte mellan verksamheterna 
vilket är utvecklande. Det är viktigt att vi arbetar med den röda tråden från det lilla 
barnet till skoleleven till vårdnadshavare. Samverkan med hemmet blir extra viktigt 
för att utveckla barnens språk.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kartläggningen samt analys av resultatet sker för tredje året och är en viktig del i att 
identifiera elevers behov samt för att utveckla undervisningen. Samverkan mellan 
förskola och förskoleklass har utvecklats tack vare materialet och det finns ett 
kollegialt lärande. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Hitta språket och Hitta matematiken 2021 (presentation med 
sammanställning av resultaten. 
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§ 66 Dnr BUN2022-0114 600 

Barn- och utbildningsförvaltningens pris 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett pris, så kallat Guldträdet ska delas 
ut årligen. Priset består av 15 000 kr i prispengar. 

Sammanfattning av ärendet 

Guldträdet är ett pris som tilldelas person eller arbetsgrupp inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen som använder sin erfarenhet, kreativitet eller kompetens 
för att utveckla verksamheten. Priset ska delas ut årligen med start hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Barn- och utbildningsförvaltningens guldträd. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-30. 
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§ 67 Dnr BUN2022-0123 600 

Meddelanden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bu 2022-0098.072 

Kommunstyrelsens  beslut 2022-02-15 gällande verksamhetsplan för allas barn. 

 

Bu 2022-0097.773 

Kommunstyrelsens  beslut 2022-03-15 gällande resultatbalansering från 2021 till 
2022. 

 

Bu 2022-0096.040 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 gällande tilläggsanslag för investeringar 
från 2021 till 2022. 

 

Bu 2022-0107.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 gällande satsning för att förebygga psykisk 
ohälsa bland unga. 

 

Bu 2022-0088.606 

Utskrivning från den kommunala grundskolan med anledning av utflyttning från 
Sverige. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022-0130.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 
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Bu 2022-0131.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022-0108.600  

Synpunktsstatistik kvartalsvis 2022. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2022- 
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§ 68 Dnr BUN2022-0124 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 2022-03-16 till och med 2022-04-12. 

 

Bu 2022-0015.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Bu 2022-0100.617 

Beslut på delegation 2021-12-08 gällande beslut om mottagande i särskola. 

 

Bu 2022-0101.617 

Beslut på delegation 2022-01-24 gällande beslut om mottagande i särskola. 

 

Bu 2022-0102.617 

Beslut på delegation 2022-02-08 gällande beslut om mottagande i särskola. 

 

Bu 2022-0103.617 

Beslut på delegation 2022-03-07 gällande beslut om mottagande i särskola. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2022. 

 


