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Bu § 1      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Medborgarförslaget angående rekrytering av personer med akademisk 

bakgrund flyttas till nästkommande nämndssammanträde enligt 

önskemål från förslagsställaren.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En punkt behöver tas bort från dagordningen  
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Bu § 2  2020/0049 624   

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 

för elevhälsans medicinska insatser för 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som 

ankommer på vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

 

Vårdgivaren skall enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) senast       

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med 

patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder som vidtagits.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-03. 

• Patientsäkerhetsberättelse 2019, 2020-02-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 2. 
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Bu § 3  2020/0050 624   

Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 

elevhälsans medicinska insatser för 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivare som omfattas av 1 kap.1§ 1 och 2 (2017:30) bör med dokumentation 

som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Elevhälsans medicinska insatser lyder under hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), vilket är en ramlag som sammanfattar mål och riktlinjer för all 

svensk hälso- och sjukvård. Personalens kunnande och tillgång på utrustning 

och lokaler ska garantera god kvalitet och ge trygghet för vårdsökande. Barn och 

utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på 

vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

 

Verksamhetsberättelsen bör innehålla hur arbetet systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkra hur verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 

kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

och vilka resultat som har uppnåtts.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-03. 

• Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2019, 2020-

02-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 3. 
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Bu § 4  2020/0059 600   

Riktlinjer för pedagogiska måltider 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för pedagogiska 

måltider.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har sedan tidigare riktlinjer för pedagogiska måltider som 

reviderades senast år 2007. Dessa har gått ur tiden och behöver uppdateras. 

Det krävs reviderade och förtydligade riktlinjer som är instruerande om vilka 

som kan äta pedagogisk lunch och på vilka grunder. Kostens personal måste 

veta vilka förväntningar de kan ha på den personal som äter pedagogisk lunch.  

Kostverksamheten har infört den nya köp-säljorganisationen som påbörjats 1 

januari 2020 och har i samband med detta tagit fram kostnader för de olika 

måltiderna i de olika verksamheterna.   

Det finns även regelverk att förhålla sig till från Skatteverket. Det är viktigt att 

hänsyn tas till dessa, då det i annat fall kan bli aktuellt med förmånsbeskattning 

Vid försäljning av kuponger måste det också vara klart för personalen vilka 

premisser som gäller. 

Måltidsavdrag för frukostar och mellanmål kommer att revideras under februari 

månad. Dessa räknas inte som pedagogiska måltider. 

Från och med 2020 finns en ny modell och rutin för interna måltider. Det berör 

dom som beställer eller äter lunch, frukost eller mellanmål på en förskola eller 

skola. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18. 

• Riktlinjer för pedagogiska måltider, 2020-02-04 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 6. 
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Bu § 5  2020/0058 600   

Nämndsmål 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av nämndsmål 

år 2019 och ger förvaltningen i uppdrag att återkoppla med analys från rektorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av mål redovisades till barn-och utbildningsnämnden i augusti 

2019. Den offentliga statistiken finns nu i Kolada. Mindre avvikelser förkommer 

mot redovisning från augusti.  

MÅL 2019 2018 

1.2.1  - Andel åk 7 elever i den kommunala skolan som är 

knutna till ett fadderföretag ska vara 100 %. 

100% 100% 

BUN -  Andelen elever i åk 3 i den kommunala grundskolan 

som klarat samtliga delprov på nationella prov i matematik. 

64% 69% 

BUN - Andelen elever i åk 3 i den kommunala grundskolan 

som klarat samtliga delprov på nationella prov i svenska.  

71% 77% 

BUN - Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan 

som har nått minst betyget E i alla ämnen.  

77% 79% 

BUN - Meritvärde i åk 6 i den kommunala grundskolan.  215,4 211,9 

BUN - Andel elever i åk 9 i den kommunala grundskolan 

som är behöriga till gymnasiet.  

83% 77% 

BUN - Meritvärde i åk 9 i den kommunala grundskolan 220,3 215 

BUN - Genomsnittlig betygspoäng för avgångsklasser i den 

kommunala gymnasieskolan.  

13,8 13,9 

BUN - Andelen invånare som är 20 år med grundläggande 

behörighet till universitet och högskola.  

88% 82% 

OBS! Öppna jämförelser redovisas vartannat år. 

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

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18. 

• Nämndsmål, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 5. 
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Bu § 6  2020/0061 040   

Tilläggsanslag för investeringar till 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna tilläggsanslag för 

investeringar till 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen önskar balansera följande investeringsmedel 

från år 2019 till år 2020. Totalt 11 043 tkr. 

PROJEKT TEXT BEGÄRAN MOTIVERING 

70004 Inventarier barn- 

o utbildning 

 1 617     Investeringar ute på 

enheter som ej hunnit 

genomföras under 2019 

70125 Lärplattform  60     Projekt pågår. Google 

och Fronter. 

Konsultkostnader 

kvarstår. 

70128 Bergalyckan 

inventarier 

 1 654     Projekt pågår, 

nybyggnation 

70130 Hjortsbergsskolan 

inventarier 

 5 000     Projekt pågår, 

nybyggnation 

70131 Klövervägens 

förskola 

inventarier 

 2 500     Projekt pågår, 

nybyggnation 

70135 Inventarier 

Byagårdens 

förskola 

 212     Projekt pågår, 

nybyggnation 

 

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

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04. 

• Tilläggsanslag för investeringar till 2020, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 8. 
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Bu § 7  2020/0051 040   

Begäran om resultatbalansering till 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen önskar begära resultatbalansering ifrån år 

2019 till år 2020 motsvarande 5 286 tkr. 

Kostnaderna är av sådan karaktär att barn-och utbildningsförvaltningen inte har 

haft någon möjlighet att påverka dessa.  

Kostnaderna avser främst moduler och merkostnader på grund av 

nybyggnationer. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04. 

• Begäran om resultatbalansering till 2020, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 9. 
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Bu § 8  2020/0060 040   

Budgetanpassning 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetanpassning 2020. 

Reservationer 

Melena Jönsson (SD) och Helena Vuorio (SD) reserverar sig mot barn- och 

utbildningsnämndens beslut till förmån för eget budgetanpassningsförslag. 

 

Liselotte Åhlander (S) och Magnus Carlsson(S), Petra Ruzsa Pal (S) och 

Christian Johansson (V) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens beslut 

till förmån för eget budgetanpassningsförslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar de kommande 

åren. 

För att kunna hantera ökningen i barn- och elevantal i förskola och grundskola 

de senaste åren har det varit nödvändigt att tillföra moduler, vilket medfört flera 

miljoner i ökade driftkostnader, årligen.  

Det kommer att finnas ett fortsatt behov för modulerna. 

Även kostnader för nybyggnationer blir allt svårare för barn- och 

utbildningsförvaltningen att hantera, då kompensation för kapitalkostnader inte 

kompenseras fullt ut.  

Det är flera nybyggnationer på gång. Både skolor och förskolor.  

Ökade lokalkostnader är en av de största utmaningarna för barn- och 

utbildningsförvaltningen de kommande åren.  

Samtidigt har antalet elevassistenter ökat ute i verksamheterna, framförallt inom 

grundskola.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har noggrant analyserat tjänstefördelningar, 

redovisad statistik, kostnader, intäkter, kvalité och statsbidragsmöjligheter för att 

därefter landa i ett förslag till budgetanpassning för år 2020 motsvarande 7,5 

mnkr. 

Yrkanden   

• Sverigedemokraternas ledamöter i barn- och utbildningsnämnden  
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säryrkar som framgår av bilaga 1 att Sverigedemokraterna även vill ta 

bort 10 -20 elevassistenter som sparar cirka 5 -10 miljoner och istället 

lägga dessa pengar på att bilda resursklasser där de barn med 

neuropsykiatriska diagnoser och som är i behov av elevassistenter idag 

kan komma i en mindre klass med mer tid för stöd. I de klasserna bör 

lärare och andra pedagoger arbeta med de barn som har svårt att fungera 

i ett stort sammanhang. Detta kommer gynna alla! Både de elever som 

kräver ökat stöd och de elever som inte har detta behov. Lärarna kommer 

också att vara de stora vinnarna! De ägnar i nuläget mycket tid till åt att 

skapa gynnsamma förutsättningar i klassrummet för alla elever. Vad 

gäller modersmålsundervisning i förskola och grundskola vill vi ta bort 

det helt! Då lagen inte gör det möjligt att i grundskolan ta bort 

modersmålsundervisning helt, bör den erbjudas på en skola och då efter 

skoltid, dit de elever som det gäller läser för en lärare per språk. Vår 

tanke är att effektivisera modersmålsundervisningen så mycket det går 

då de ekonomiska resurserna behövs på många andra områden inom 

skolan.    

Sverigedemokraterna anser att man inte ska spara in på personalen på 

förskola. 

Sverigedemokraternas förslag till budgetanpassning 2020 är: 

- Representation nämnd 110 000  

- Centralt 185 000 

-  Centrala driftsprojekt 200 000  

- Ledningsresurs resursenheten 580 000  

- Modersmål förskola 505 000 el mer om budget innehåller mer   

- Personalresurser årsarbetare/barn/elev 2 100 000   

- Modersmål grundskola 200 000 el mer om lagen tillåter 

- Skolskjuts 180 000  

- Gymnasiet lokalvård 425 000 

- Caféverksamhet 500 000  

- Elevassistent minska 10-20 st 5-10 miljoner   

 

• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter i barn- och 

utbildningsnämnden säryrkar att man ska vänta med besparingen på att 

minska bemanningen inom förskolan och neddragning av en 

lokalvårdare på Sunnerbogymnasiet tills man vet vad resultatbalansering 

en visar.  

• Jan-Erik Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 

godkänna budgetanpassning 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller Jan-Erik Anderssons (C) yrkande. 
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Omröstning begärs  

Ordförande meddelar att Jan-Erik Anderssons (C) yrkande är huvudförslag.  

Barn- och utbildningsnämnden har att utse motförslag. 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Ordförande ställer Helena Vuorio (SD)och Melena Jönsson (SD) yrkande mot  

Liselotte Åhlanders (S), Magnus Carlssons (S), Petra Ruzsa Pals (S) och 

Christian Johanssons (V) yrkande. Ja- röst för att bifalla Liselotte Åhlanders (S), 

Magnus Carlssons (S), Petra Ruzsa Pals (S) och Christian Johanssons (V) 

yrkande och Nej-röst för att bifalla Helena Vuorio (SD) och Melena Jönsson 

(SD) yrkande 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden därmed har utsett Liselotte 

Åhlanders (S) och Magnus Carlssons (S), Petra Ruzsa Pals (S) och Christian 

Johanssons (V) yrkande som motförslag i omröstningen. 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Nej-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag enligt Jan-Erik Anderssons (C) 

yrkande och Ja-röst för Liselotte Åhlanders (S), Magnus Carlssons (S), Petra 

Ruzsa Pals (S) och Christian Johanssons yrkande. 
 

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

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets 

förslag med bifall av Jan-Erik Anderssons (C) yrkande om att godkänna 

budgetanpassning 2020. 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M)  X  

Jan-Erik Andersson (C)  X  

Tilda Ragnarsson (M)   X 

Emil Torstensson (KD)   X 

Theodor Nielsen (C) ersättare 

för Jan Hagfoss (L) 

 X  

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Petra Ruzsa Pal (S) X   

Christian Johansson (V) X   

Melena Jönsson (SD)  X  

Helena Vuorio (SD)  X  

Summa 4 5 2 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04. 

• Presentation budgetanpassning 2020, 2020-02-04 

• Riskbedömning- och handlingsplan fritidshemmen, 2020-01-29 

• Riskbedömning och handlingsplan förskola, 2020-01-29 

• Protokoll - Samverkan kring budget 2020 – Anpassning risk och 

konsekvensbedömning, 2020-01-22 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 7. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bu § 9  2019/0004 040   

Bokslut 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens bokslut 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 1 676 tkr. Kostnadsramen 

har överskridits med 37,4 mkr medan intäkterna visar på ett överskott med 35,8 

mkr. 

Bokföringstekniska åtgärder avseende komponentavskrivningar förbättrade årets 

resultat motsvarande ca 1,7 mnkr.  

Förändringen av semesterlöneskulden uppgick till totalt 13 tkr för år 2019. 

Överskottet på intäktssidan beror på ökning av statsbidrag framförallt från 

Skolverket. Beslut för flera av statsbidragen inkommer relativt sent på året. 

Barn- och utbildningsnämndens budget är till mycket stor del finansierad av 

olika typer av statsbidrag. Statsbidragen har därmed kommit att bli mycket 

avgörande för såväl nämndens mål som ekonomiska resultat. Den totala 

finansieringen av statsbidrag uppgick för år 2019 till 51 mnkr, vilket är ungefär i 

storlek med förgående års statsbidragsbelopp. 

Bidrag ifrån Migrationsverket har minskat ifrån 19,8 mnkr för år 2018 till 7,3 

mnkr år 2019. 

Under år 2019 har 41,8 mnkr erhållits i statsbidrag ifrån Skolverket, vilket är en 

stor ökning jämfört med erhållna 31,2 mnkr för år 2018. Anledningarna till 

ökningen är framförallt att mer medel har kunnat återredovisas som används ute 

i verksamheterna med där tillhörande utvecklingsplaner, samt att bidraget 

Likvärdig skola har ökat i omfattning. 

Överskottet gällande administration beror till stor del på vakanta tjänster 

avseende ledningsresurser. Exempelvis har PRIO-tjänsten medvetet hållits 

vakant under 2019, då projektet pausats. 

Förskolans verksamhet visar på ett underskott på drygt 2,3 mkr vilket motsvarar 

1,8 procent av budgeten. Det totala underskottet härrör i sin helhet fler barn i de 

fristående förskolorna. 
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Grundskola uppvisar ett underskott på 5,6 mkr, vilket motsvarar ca 2,2 procent 

av budgeten för grundskola.  

Underskottet avser till största del kostnader för elevassistenter, men viss del av 

underskottet balanseras med överskott ifrån Migrationsverket och Skolverket.  

Kostnaden för elevassistenter uppgår till 5 mnkr utöver budget. 

Gymnasieskolan redovisar ett underskott på drygt 1 mnkr vilket motsvarar 0,9 

procent av budgeten för gymnasieskolan. Bokföringstekniska åtgärder avseende 

komponent-avskrivningar har genererat lägre internhyror än budgeterat. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,3 mnkr.  Inför slutredovisning av 

2019 års statsbidrag är prognosen att en stor del av statsbidraget kan 

återredovisas, vilket ger en positiv effekt på årets resultat. 

 

VERKSAMHETER UTFALL TOTBUDG AVVIKELSE/ 

PREL    

RESULTAT 

10 Nämnds- och 

styrelseverksamhet 

2 008 444 1 689 765 -318 679 

40 Gemensam 

administration 

42 330 425 46 114 591 3 784 166 

41 Förskola 145 436 965 142 865 108 -2 571 857 

42 Fritidshem 33 925 938 34 698 145 772 207 

43 Förskoleklass 11 915 904 11 800 271 -115 633 

44 Grundskola 264 080 342 258 488 173 -5 592 170 

45 Grundsärskola 12 513 047 14 959 183 2 446 136 

46 Gymnasieskola 107 999 837 106 991 367 -1 008 470 

47 Gymnasiesärskola 3 701 776 3 637 580 -64 196 

48 Kommunal 

vuxenutbildning 

12 580 685 13 932 810 1 352 126 

51 Vård o oms. äldre 

o funk.hind 

14 167 457 13 808 022 -359 435 

TOTALT 650 660 819 648 985 015 -1 675 804 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18. 

• Barn-och utbildningsnämndens bokslut 2019, 2020-02-04 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 11. 
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Bu § 10  2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens administrative chef redogör för förvaltningens ekonomi. 

I nuläget är förväntat underskott 2020 för elevassistenter -6.5 mnkr för 

fritidshem, förskoleklass och grundskola.  

Fullständig prognos ej gjord efter januari månad.   

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 10. 
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Bu § 11  2019/0612 002   

Delegationsordning 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

delegationsordning, samt att denna börjar gälla från och med 2020-02-26. 

Sammanfattning av ärendet 

Med delegation av beslutanderätt avses 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 också ett arbetsinstrument som reglerar de 

anställdas befogenheter. 

Delegationsordningen har inte reviderats sedan år 2016. Många paragrafer i 

berörda lagar har förändrats och reviderats sedan dess. En genomgång och 

revidering avseende ansvarsområden på förvaltningen har också varit 

nödvändig. 

Meningen är att delegationsordningen framöver ska vara ett levande dokument. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18. 

• Delegationsordning, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 04. 
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Bu § 12  2020/0062 612   

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan 
höstterminen 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för 

höstterminen 2019 enligt förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år betalar Ljungby kommun en interkommunal ersättning till kommuner 

där elever från Ljungby kommun går i skola. Ljungby kommun får också 

ersättning från de kommuner som har elever i gymnasieskolan här. Den 

interkommunala ersättningen gäller för elever i gymnasieskolan.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa den interkommunala 

ersättningen. Förvaltningen föreslår interkommunala ersättningar enligt 

förvaltningens förslag:  

 

Gymnasiet Pris per 

läsår 

Pris 

per 

termin 

Barn- och fritidsprogrammet 99 487  49 743 

Bygg- och anläggningsprogrammet exkl anläggningsfordon 122 738  61 369 

Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsfordon 137 058  68 529 

Ekonomiprogrammet 84 742  42 371 

El- och energiprogrammet 117 150  58 575 

Fordonsprogrammet exkl inriktning transport 135 537  67 769 

Fordonsprogrammet, transport  220 910  110 455 

Handels- och administrationsprogrammet 93 595  46 798 

Industritekniska programmet 222 289  111 144 

Naturvetenskapsprogrammet 90 267  45 133 

Samhällsvetenskapliga programmet 82 843  41 421 

Teknikprogrammet 96 103  48 052 

Vård- och omsorgsprogrammet 100 428  50 214 

För elever som går introduktionsprogrammet som följer ett 

nationellt program debiteras priset för det nationella 

programmet 

  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 12. 
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Bu § 13  2020/0054 612   

Förhandsbesked gällande Ryssbygymnasiets ansökan 
om att starta inriktningen transport på fordons- och 
transportprogrammet  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att inte ge något förhandsbesked.  

 

Reservationer 
Emil Torstensson (KD), Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Jan-Erik 

Andersson (C) samt Theodor Nielsen (C) reserverar sig mot beslutet och avser 

lämna in en skriftlig reservation, bilaga 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ryssbygymnasiet ansökte under våren 2019 om att få starta inriktningen 

transport. Nämnden valde då att yttra sig kring ansökan. Sammanfattningsvis 

ställde sig nämnden negativ till Ryssbygymnasiets ansökan då det kunde få 

negativa konsekvenser för Ljungby kommun. 

 

Under januari 2020 har Ryssbygymnasiet återigen ansökt om att få starta 

inriktningen. Politiker och tjänstemän har under hösten 2019 och i inledningen 

av 2020 haft ett antal möten med Ryssbygymnasiet och de behöver under 

februari månad ett förhandsbesked kring Ljungby kommuns inställning kring 

den nya ansökan. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Ljungby kommun har en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet. Skolan 

har under ett stort antal år haft inriktningen transport på Fordons- och 

transportprogrammet. De senaste åren har intresset för inriktningen transport 

minskat något. En nyetablering i kommunen kommer sannolikt påverka Ljungby 

kommun negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer konkurrerar om 

samma elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska. Blir elevantalet 

för lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra inriktningar i 

stället. 

Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer fordons- och 

transportprogrammet minskat de senaste läsåren. Konkurrensen om eleverna på 

detta program är stor och nyetableringar i vår region kan innebära att redan 

befintliga utbildningar tvingas lägga ner då de riskerar att bli för kostsamma. Att 
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utöka antalet utbildningsanordnare inom denna bransch är riskfyllt. Tvärtom 

borde regionerna samverka mer så att utbildningsutbudet i regionen kan vara 

fortsatt brett. Branschskolor är troligen en framtida lösning som möjliggör för 

kommunerna att anordna även de mer kostsamma utbildningarna. 

 

I Ryssbygymnasiets ansökan skriver de att branschrepresentanter har kontaktat 

skolan och bett dem starta en ny utbildning då bristen på 

timmerlastbilschaufförer är stor. Ljungby kommun har kunskap om denna brist 

men gör bedömningen att ytterligare en aktör som bedriver transportutbildning 

kan riskera att färre elever söker till den kommunala skolan. På sikt riskerar 

Sunnerbogymnasiet då att tvingas avveckla sin egen utbildning vilket inte skulle 

vara gynnsamt för transportbranschen i stort. Hela transportbranschen är i stort 

behov av förare, inte bara inom skogsnäringen. 

Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD), Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), 

Jan-Erik Andersson (C) samt Theodor Nielsen (C) yrkar ja till att ge ett 

förhandsbesked. 

 

• Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Christian Johansson (V), 

Melena Jönsson (SD) samt Helena Vuorio (SD) yrkar på nej till att ge ett 

förhandsbesked. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Emil 

Torstenssons (KD), Marcus Walldéns (M), Tilda Ragnarssons (M), Jan-Erik 

Anderssons (C) samt Theodor Nielsens (C) yrkande för ett ja till förhandsbesked 

eller enligt Magnus Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Christian Johanssons 

(V), Melena Jönssons (SD)  samt Helena Vuorios (SD) yrkande på nej till 

förhandsbesked. 
 

Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att beslut ska tas 

enligt Emil Torstenssons (KD), Marcus Walldéns (M), Tilda Ragnarssons (M), 

Jan-Erik Anderssons (C) samt Theodor Nielsens (C) förslag.  
Omröstning begärs. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja-röst för att bifalla Emil Torstenssons (KD), Marcus Walldéns (M), Tilda 

Ragnarssons (M), Jan-Erik Anderssons (C) samt Theodor Nielsens (C) yrkande 

och Nej-röst för Magnus Carlssons (S), Liselotte Åhlanders (S), Christian 

Johanssons (V), Melena Jönssons (SD) samt Helena Vuorios (SD) yrkande. 
  

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster.  



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-26 
 

23(39) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Barn-och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt Magnus Carlssons (S), 

Liselotte Åhlanders (S), Christian Johanssons (V), Melena Jönssons (SD) samt 

Helena Vuorios (SD) yrkande på nej till att ge ett förhandsbesked. 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Theodor Nielsen (C) ersättare 

för Jan Hagfoss (L) 

X   

Magnus Carlsson (S)  X  

Liselotte Åhlander (S)  X  

Petra Ruzsa Pal (S)  X  

Christian Johansson (V)  X  

Melena Jönsson (SD)  X  

Helena Vuorio (SD)  X  

Summa 5 6  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 16. 

 

 

Skickas till 

Ryssbygymnasiet 
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Bu § 14  2019/0625 600   

Remissvar på betänkande för flerspråkighet, 
kunskapsutveckling och inkludering SOU 2019:18 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner remissvar på betänkande för 

flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering SOU 2019:18. 

Reservationer 
Helena  Vuorio (SD) och Melena Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet och 

avser lämna in en skriftlig reservation bilaga 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och 

studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer 

(grundsärskolan, sameskolan och specialskolan). Utredningen överlämnade sitt 

betänkande till regeringen i maj 2019. I betänkandet föreslog utredarna ett antal 

åtgärder avseende modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Utredarna bedömer att 

dessa åtgärder i förlängningen kommer att leda till förbättrade studieresultat. 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet och 

Ljungby kommun har fått inbjudan att lämna ett remissvar. 

Under läsåret 2019/2020 i Ljungby kommun erhåller 117 elever 

modersmålsundervisning och 111 elever erhåller studiehandledning på 

modersmål.   

Utredningens föreslagna åtgärder:  

1. Ämnet modersmål ska regleras i timplanerna  

2. Huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål ska 

inte vara begränsad till sju läsår  

3. Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet att 

anordna undervisning i ämnet modersmål  

4. Elever ska kunna få undervisning i ämnet modersmål i mer än ett språk  

5. Ämnet modersmål är ett frivilligt ämne  

6. Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål för nyanlända elever 

 

Förvaltningens remissvar är följande: 

 10.1.1 Ämnet modersmål ska regleras i timplanerna Utredningen föreslår att det 

minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska regleras i 

timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

Den minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska vara 324 
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timmar i grundskolan och grundsärskolan och ska fördelas jämnt över de tre 

stadierna. Det ska inte vara möjligt att anordna undervisning i ämnet modersmål 

som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val, inom ramen för 

skolans val, eller utanför den garanterade undervisningstiden.  Ljungby kommun 

ställer sig positiva till att ämnet garanteras det minsta undervisningstiden om 

324 timmar fördelade jämnt över de tre stadierna.  Däremot ställer sig Ljungby 

kommun negativt till förslaget om reglering i timplanen. I Ljungby kommun 

arbetar vi i enlighet med rekommendationen om sammanhållen skoldag. Vi ser 

en oöverkomlig svårighet i att erbjuda modersmålsundervisning under 

skoldagen på det flertal skolor med endast några enstaka elever som önskar 

modersmålsundervisning.   

Arbetssätt med sammanhållen skoldag lämnar inte utrymme för undervisning i 

olika ämnen och för olika elever under samma tidsrymd.   

  

10.1.2  

Huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål ska inte 

vara begränsad till sju läsår Ljungby kommun förhåller sig positivt inställd till 

förslaget.  Vi instämmer i utredningens argument om att regeln om att 

huvudmannen kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar 

elevens möjligheter att få sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under 

sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa konsekvenser för elevernas 

lärande, flerspråkighet och studieresultat.  

 

10.1.3 

Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet att 

anordna undervisning i ämnet modersmål Utredningens förslag: Bestämmelsen 

om att en huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk 

endast om minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket 

önskar sådan undervisning, ska tas bort för grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan och specialskolan. Ljungby kommun förhåller sig negativt till 

förslaget. Vi anser att det är positivt för inlärningen om 

modersmålsundervisning sker i en undervisningsgrupp om minst fem elever. 

Språkinlärning handlar till stor del om att kunna kommunicera med andra och 

det övar man bäst i en grupp med andra. En till en undervisning, som det kan bli 

om kravet tas bort, ger inte samma effekt.  

 

10.1.4 till och med 10.1.5 samt 10.1.8  

Ljungby kommun förhåller sig positivt inställd till dessa förslag.  

 

10.1.6  

Ämnet modersmål ska fortsatt vara ett frivilligt ämne Utredningen föreslår att 

ämnet modersmål ska även fortsättningsvis vara ett frivilligt ämne i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Har eleven 

påbörjat studier i ämnet modersmål råder skolplikt under det pågående läsåret på 

samma sätt som för övriga skolämnen. Ljungby kommun instämmer i förslaget 
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om att ämnet modersmål ska även fortsättningsvis vara ett frivilligt ämne. 

Däremot ställer vi oss negativt till förslaget om att undervisningen ska var 

obligatorisk för de elever som har ansökt och beviljats 

modersmålsundervisningen. Det gynnar inte ämnet modersmål att hålla kvar de 

elever som önskar sluta med modersmålsundervisningen under pågående läsår. 

Det gynnar inte heller eleven som önskar sluta eller de andra eleverna som finns 

i undervisningsgruppen.    

  

10.1.7  

Uppdrag till Skolverket om att ta fram underlag för bedömning av 

grundläggande kunskaper i språket Ljungby kommun anser utredarnas förslag 

om att Statens skolverk bör ges i uppdrag att ta fram ett ramverk för hur 

bedömningen av en elevs grundläggande kunskaper i ett modersmål kan göras 

som utmärkt! 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning är att om dessa åtgärder införs kommer det krävas en 

genomlysning av den egna organisationen avseende modersmålsundervisning 

och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande 

skolformer. Remissvaret återspeglar dessa farhågor.   

 

Förvaltningens beredning 

Information till Ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19. 

• Förvaltningens remissvar, 2020-02-19. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 13. 

 

Skickas till 

Regeringskansliet 
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Bu § 15  2020/0064 603   

Resursfördelning grundsärskolan/ gymnasiesärskolan  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela resurser enligt förvaltningens 

förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Resursfördelningen som vi utgår ifrån i dagsläget sker enligt nedanstående: 

Elever på särskolan genererar 0.37 per elev förutom på Särvux. De elever som är 

integrerade på grundskolor genererar 0,15 per elev utöver grundresursen.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att resurserna är anpassade till de behov som finns på 

särskolan. 

Finansiering 

Enligt gällande resursfördelningssystem 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett tillsammans med administrativ chef, gymnasiechef, expert 

särskola och rektorer för särskolan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Förvaltningens förslag till beslut är att tilldela resurser utifrån följande: 2 elever 

prognostiseras vara integrerade i grundskolan. En elev på Lidhult skola och en 

på Hjortsbergskolan vilket ger 0,15 tjänst till vardera skola. 49 elever kommer 

enligt prognos att generera 18,15 tjänster i resurser till elever på särskolan på 

Kungshög.  17 elever genererar 6,3 tjänster till individuella programmet på 

gymnasiesärskolan Sunnerbogymnasiet.  2 elever genererar 1 tjänst på nationella 

program på Sunnerbogymnasiet. Behovet på särvux genererar 1 tjänst enligt 

prognos. Talpedagog på helheten genererar 0,75 tjänst  

Totalt 26,75 lärartjänster till hela särskolan. 0,75 talpedagog till helheten. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 16  2020/0063 603   

Utredning av resursfördelning särskolan  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

resursfördelningen till särskolan inklusive fritidshemmet på Kungshögsskolan. 

En del elever från särskolan går på fritidshemmet på Kungshögsskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget används en formel för att räkna ut lärarresurser till särskolan och till 

fritidshemmet. Till särskolan är det 0,37 tjänst per elev som varit måttet och på 

fritidshemmet är det 0,20 tjänst utöver grundtilldelningen. För elev som läser 

enligt särskolans kursplan men går integrerad i grundskolan så tilldelas 0,15 

tjänst i nuläget.   

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Förvaltningen bedömer att tilldelningen av resurser behöver ses över så vi 

säkerställer att tilldelningen sker efter behov. Utredningen ska visa på olika sätt 

att resursfördela på samt förslag till genomförande av en eventuell förändring. 

Utredningen behöver även omfatta tilldelning av elevassistentresurs. 

Förvaltningens beredning 

Samtal Gymnasiechef, Skolområdeschef och Administrativ chef. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 14. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Bu § 17  2019/0590 600   

Svar på medborgarförslag om att invånarna i Hölminge 
vill att barnen ska gå i skola i Angelstad istället för på 
Bolmsö  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra 

en noggrann utredning av konsekvenserna för att ändra upptagningsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit fyra medborgarförslag från familjer i Hölminge som handlar 

om att Hölminge borde tillhöra Angelstad skola alternativt att det ska vara fritt 

val att gå på Bolmsö skola eller Angelstad skola. Det finns redan idag möjlighet 

att välja skola men skolskjutsbesluten sker separat. 2016 förändrades 

upptagningsområdet för placeringsskola och om en ny förändring ska göras så 

kräver en noggrann utredning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Om en förändring av upptagningsområdet skulle genomföras blir konsekvensen 

att elevunderlaget på Bolmsö skola minskar eller helt upphör. Då det finns ett 

beslut i Barn- och utbildningsnämnden att det ska byggas en ny skola på eller i 

närheten av Bolmsö så behöver en mer noggrann utredning göras av 

konsekvenserna. Följande behöver utredas: Hur skolskjutsarna påverkas. 

Restiden för eleverna. Påverkan på Angelstad skola och Åbyskolan.  Även 

högstadieskolorna i tätorten kan påverkas vilket också måste beaktas.  Förskolan 

i Bolmsö och behoven, hur blir konsekvenserna där? 

Finansiering 

Utredning kring kostnader av renovering, och/eller eventuell utbyggnad av 

Angelstad skola och Åby skola. 

Kostnad för skolskjutsarna. Hur mycket minskar kostnaden för att inte bygga en 

ny skola.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-27. 

• Medborgarförslag, 2019-10-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 17. 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 18  2019/0072 600   

Svar på motion om att utreda införande av 
lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

motionen bifalls i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna Emma Johansson Gauffin och Magnus Carlsson föreslår i 

en motion den 14 januari 2019 att Ljungby kommun inför lärarassistenter för att 

underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja skolresultat. 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 82 beslutade att bifalla yrkande 1 att 

Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och 

gymnasieskola. 

Lärarassistenter är en ny yrkesgrupp som kan komplettera och underlätta för 

lärare i deras arbete. Lärarassistenter ska kunna anställas av rektorer i Ljungby 

kommun vid behov. Lärarassistenter ska ha en YH/folkhögskoleutbildning och 

av rektorer bedömas kunna underlätta för lärares arbete. 

Statsbidrag som är gynnade för Ljungby kommuns budget kommer att sökas. 

Statsbidraget täcker endast halva kostnaden och därav behöver även 

budgetberedningen ta ställning till finansiering av resterande kostnaden. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Lärarassistenter kan underlätta för lärares arbete när rollen är tydliggjord inom 

organisationen. Rektor leder och fördelar arbetet så att det är tydligt vem som 

ansvarar och genomför arbetsuppgifterna. Läraren är alltid ansvarig för 

undervisningen. Arbetsuppgifter inom administrativt eller delvis socialt arbete 

kan utföras av lärarassistenter som ett stöd till lärare. Elevassistenter stödjer 

eleven/eleverna utifrån de behov som identifierats. 

Finansiering 

Statsbidrag som är positiva för Ljungby kommuns budget kommer att sökas. Vi 

skickar också frågan vidare till budgetberedningen för att täcka upp kostnaden 

som uppstår utöver statsbidraget gällande lärarassistenter. För övrigt sker 

anställningar inom rektors anvisade budget. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens beredning 

Utredningen är genomförd med en fokusgrupp lärare, samtal med HR specialist 

samt ledningsgruppen på förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-27. 

• Utredning angående lärarassistenter och andra yrkesgrupper 

• Utredning gällande elevassistenter. 

• Motion, 2019-01-14. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 19. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktig 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 19  2019/0001 600   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och val av ny kontaktpolitiker  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jan Hagfoss (L) till ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt till ny kontaktpolitiker för 

Familjecentralen Lagan, Bergalyckans förskola och Åbyskolan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Solling (L) har den 21 november 2019 avsagt sig uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att utse Jan Hagfoss (L) 

till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

 Lars Solling (L) var också ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott samt kontaktpolitiker för Familjecentralen Lagan, Bergalyckans 

förskola och Åbyskolan och därför behövs ny ersättare i arbetsutskottet och ny 

kontaktpolitiker utses. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om att utse 

Jan Hagfoss (L) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

samt till ny kontaktpolitiker för Familjecentralen Lagan, Bergalyckans förskola 

och Åbyskolan. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 193.  

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bu § 20  2020/0065 600   

Stängning förskolan gula paviljongen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga förskolan Gula Paviljongen, 

belägen vid Astradskolan. Stängning sker i början av höstterminen 2020 och i 

samverkan med personal. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens tidigare prognoser har under flera år visat att det finns behov av 

ytterligare förskolor i Ljungby tätort. Visionen talar också den för att vi behöver 

utöka verksamheten.  

 

Den faktiska situationen som vi följt och bedömt under senaste året uppvisar att 

vi just nu har ett något mindre behov än tidigare beräknat gällande nya 

förskoleplatser i Ljungby tätort. Möjlighet ges därför att stänga en och 

tvåavdelningsförskolor i en snabbare takt än tidigare planerat enligt tidigare 

beslut i nämnden. Även ur arbetsmiljösynpunkt är denna stängning att förorda. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
För att hantera Ljungby kommuns ekonomi på ett hållbart sätt och för att inte 

hamna i ett läge där vi står med onödig överkapacitet, behöver stängningstakten 

gällande en och tvåavdelningsförskolor i Ljungby tätort öka.  

 

De barn som finns på Gula Paviljongen kan till stor del beredas platser på Vita 

Villan men vårdnadshavare har även möjlighet att välja omplacering inom 

tätorten. 

Den anställda personalen förflyttas i samverkan med de fackliga 

organisationerna. 

 
Förvaltningens beredning 
Förvaltningschefen har berett frågan i samverkan med förvaltningens tjänstemän 

och rektor för berörd förskola. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 21. 
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Bu § 21  2020/0034 

2019/0619 

600 

600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ger blandad information. 

• Information från tillsynsbesök 

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter samt fristående förskolor. Ledamöterna som varit på 

tillsynsbesök sedan föregående barn- och utbildningsnämndssammanträde 

berättar om sina besök. Besöken som redovisas är: 

• Fogde, Regnbågen, Ida och Kajsa Kavat 

• Lingbygdens förskola 

• Astradenhetens förskolor 

• Torpa förskola och fritidshem 

• Vittarydsenheten 

• Åbyskolan 

• Biets friförskola 

 

• Aktuell information  

Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen ger aktuell information 

om vad som händer i sina respektive verksamheter. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om de nya säkerhetsrutinerna i 

kommunhuset. Lokalvårdsutredningen är nu klar och all lokalvård 

kommer troligtvis att centraliseras och gå över till tekniska 

förvaltningen.  

Den 29/2 är det invigning av Bergalyckans nya förskola. 

• Skolområdeschefen informerar om hur förvaltningen har följt upp och 

sammanställt resultaten i grundskolan höstterminen 2019 utifrån följande 

nyckeltal:  

• Andel elever i årskurs 6 i den kommunala grundskolan som nått minst 

betyget E i samtliga ämnen: 67,5 procent (73,4 procent hösten 2018 ). 

• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet:78,75 procent      

( 78,08 procent hösten 2018 ). Totalt är 68 elever år 9 inte behöriga till 

gymnasiet hösten 2019.  

• Meritvärde årskurs 9: 221,4 poäng (213,6 poäng hösten 2018). 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

• Hösten 2019 fanns det 84 elever från förskoleklass till år 9 som av någon 

anledning varit frånvarande mer än 20 procent av skoltiden. 

            Det innebär att de varit borta minst 17 skoldagar eller drygt 3   

            veckor. 

• Skolområdeschefen informerar om Skolinspektionens beslut efter att 

man kvalitetsgranskat undervisningen i grundsärskolan vid 

Kungshögsskolan. Skolinspektionen kommer besöka förvaltningen den 9 

mars 2020 och då kommer även presidiet att närvara. Skolinspektionen 

genomför under vårterminen 2020 under mars och april månad 

regelbundna kvalitetsgranskningar på skolenhetsnivå på följande 

skolenheter: Sunnerbogymnasiet 3, Lidhultskolan och Stensbergsskolan. 

Skolinspektionen planerar även att genomföra en granskning på 

huvudmannanivå i juni månad. 

• Skolområdeschefen informerar om flytten av verksamheten på Torpa 

förskola och fritidshem. Det har konstaterats att det finns mögel i Torpa 

förskolas lokaler. Med anledning av det har man flyttat de 16 barnen till 

andra förskolor. I förskolans lokaler finns även ett fritidshem med 6 

elever som går på Lidhultskolan. Barnen på fritidshemmet placeras 

därför på Lidhults fritidshem. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt 

under processens gång. Hur omfattande problemen är och vad det kan 

finnas för tänkbara åtgärder ska nu utredas vidare. Först när den 

utredningen är klar kan man säga mer om åtgärder, tidsplan och vad som 

kommer att hända med förskolans lokaler framöver. 

• Antagningen Sunnerbogymnasiet: 

Gymnasiechefen ger en kort preliminär information om ansökningar till 

Sunnerbogymnasiet hösten 2020. Det är 341 elever som nu går i årskurs 9 

och som kan söka till gymnasiet läsåret 2020/2021 och av dem har 79,6 

procent valt Sunnerbogymnasiet. 

Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet och Fordons-och transport- 

programmet har fått flest antal sökande.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03. 
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Bu § 22      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2020/0013.047 

Beslut 2020-01-10 från Skolverket gällande fastställda bidragsramar för 

maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för 2020. 

 

Bu 2019/0587.606  

Beslut från Skolinspektionen gällande uppföljning av Skolinspektionens beslut 

om att  lämna anmälan till Ljungby kommuns klagomålshantering. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0033.600 

Informationsbrev 2019-12-13 från Skolinspektionen gällande att 

Skolinspektionen kommer att genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning 

under vårterminen 2020. 

 

Bu 2020/0012.606 

Beslut 2019-01-09 gällande anpassad studiegång. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0017.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0031.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2019/0478.606 

Angående avstängning av elev på Sunnerbogymnasiet. Eleven har 2020-01-14 

på egen begäran skrivits ut från Sunnerbogymnasiet då hen uppgivit att hen fått 

arbete. 
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Bu 2019/0502.606 

Beslut 2020-01-22 från Skolinspektionen gällande uppföljning av 

Skolinspektionens delbeslut om att lämna anmälan till Ljungby kommuns 

klagomålshanteringdnr. 2019:7215. 

 

Bu 2019/0575.606 

Beslut 2020-01-07 från Skolinspektionen gällande uppföljning av 

Skolinspektionens beslut om att lämna del av anmälan till Ljungby kommuns 

klagomålshantering, dnr: 2019:9141. 

 

Bu 2019/0075.606 

Beslut om tidigare start i förskoleklass. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2019/0076.606 

Beslut om tidigare start i förskoleklass. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-01-15. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-01-29. 
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Bu § 23      

Delegerande ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande 

ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

Beslut om skolskjuts samt resebidrag för läsåret 2019/2020 tagna under 

perioden 2019-12-11 till och med 2020-02-18.   

 

Bu 2020/0052.606 

Beslut på delegation 2017-12-21 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0053.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0035.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0044.606 

Beslut på delegation 2017-12-21 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0038.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21. 

 

Bu 2020/0045.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21. 

 

Bu 2020/0056.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21. 
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Bu 2020/0066.606 

Beslut på delegation 2020-12-18 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21. 

 

Bu 2020/0072.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21. 

 

Bu 2020/0073.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21 

 

Bu 2020/0074.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats gällande 

språkval och skolplacering läsåret 20/21 

 

Bu 2020/0070.606 

Beslut på delegation 2020-01-17 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0069.606 

Beslut på delegation 2017-12-21 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

Bu 2020/0044.606 

Beslut på delegation 2017-12-21 om avslag på ansökan till plats i förskoleklass 

hösten 2020. 

 

 



Anpassning budget 2020 
Sverigedemokraternas förslag

Representation nämnd 

Centralt
Centrala driftsprojekt 
Ledningsresurs resursenheten

Modersmål förskola

P ersonal resurs er års arb et are/b am/el ev

Modersmål grundskola 
Skolskjuts

Gymnasiet lokalvård 
Caféverksamhet

110 000

185 000 
200 000 

580 000

505 000 el mer om budget innehåller mer 

2 100 000

200 000 el mer om lagen tillåter 
180 000

425 000 
500 000

Elevassistent minska 10-20 st 5-10 miljoner

Vi vill ta bort 10 -20 elevassistenter som sparar ca 5 -10 miljoner och istället lägga dessa pengar på 
att bilda resursklasser där de barn med neuropsykiatriska diagnoser och som är i behov av 
elevassistenter idag kan komma i en mindre klass med mer tid för stöd. I de klasserna bör lärare och 
andra pedagoger arbeta med de barn som har svårt att fungera i ett stort sammanhang. Detta 
kommer gynna alla! Både de elever som kräver ökat stöd och de elever som inte har detta behov. 
Lärarna kommer också att vara de stora vinnarna! De ägnar i nuläget mycket tid till åt att skapa 
gynnsamma förutsättningar i klassrummet för alla elever.

Vad gäller modermålsundervisning i förskola och grundskola vill vi ta bort det helt! Då lagen inte 
gör det möjligt att i grundskolan ta bort modermålsundervisning helt, bör den erbjudas på en skola 
och då efter skoltid, dit de elever som det gäller läser för en lärare per språk. Vår tanke är att 
effektivisera modersmålsundervisningen så mycket det går då de ekonomiska resurserna behövs på 
många andra områden inom skolan.

Vi i Sverigedemokraterna anser att vi inte ska spara in på personalen på förskola.



Då vi anser att Ryssby Gymnasium har mångårig erfarenhet och kunskap inom 

skogsindustrin tror vi att en transportutbildning med särskilt focus på 

timmertransport har en naturlig plats på skolan. Vi menar vidare att 

synergieffekterna som ett ökat samarbete mellan Ryssby och 

Sunnerbogymnasiet skulle gynna båda parter och Ljungby kommun som helhet. 

Vidare ser vi transportbranschens brist på chaufförer, Ryssbys och i 

förlängningen Ljungbys möjlighet att knyta till sig ny arbetskraft, elevens 

valmöjlighet, en regional tillväxt och inte minst en levande landsbygd som 

starka argument för att ställa oss positiva till Ryssbys ansökan. Vi reserverar oss 

därför mot nämndens beslut att säga nej till att ge Ryssby Gymnasiet ett 

positivt förhandsbesked.

Marcus Walldén Ordförande BUN Ljungby för Moderaterna 

Jan-Erik Andersson Vice Ordförande BUN Ljungby för Centerpartiet 

Theodor Nielsen Suppleant BUN Ljungby för Centerpartiet 

Tilda Ragnarsson Ledamot BUN Ljungby för Moderaterna 

Emil Torstensson Ledamot BUN Ljungby för Kristdemokraterna



m ijedmwkmtmui

Reservation

Remiss från utbildningsdepartementet - Flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - 

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU) 2019:18

Analys av Statistiska centralbyrån (SCB) angiven i utredningen (SOU 2019:18) visar på att elever som 

deltar i modersmålsundervisning uppnår ett bättre studieresultat. Det går dock inte att fastställa att 

det är själva modersmålsundervisningen som leder till bättre utfall i och med denna analys. Även 

andra faktorer kan bidra, som t.ex. lärarnas pedagogiska skicklighet, familjernas och elevernas 

motivation etc. För att undersöka effekten av just modersmålsundervisning på studieresultat skulle 

en studie behöva genomföras där elever slumpvis väljs ut att delta i modersmålsundervisning. Enligt 

analysen har någon sådan studie inte gjorts i Sverige.

Sverigedemokraterna anser att den kommunalt finansierade modersmålsundervisningen bör 

avskaffas. Därmed stödjer vi inte förslaget till yttrande som instämmer i en förstärkning av 

modersmålsundervisning. Att stärka rätten till modersmålsundervisning skulle öka de kommunala 

kostnaderna för området.

Sverigedemokraterna anser inte att en nyanländ elev som tagits emot inom skolväsendet ska få 

studiehandledning på modersmålet. Motivering till detta är att alla nyanlända elever ska erbjudas 

förberedelseskolor/klasser och där lära sig det svenska språket innan de blir placerade i den ordinarie 

klassen. Fördelarna med att först delta i förberedelseklass är att eleverna lär sig svenska innan de 

placeras i en ordinarie klass där de förväntas tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Därmed 

stödjer vi inte förslaget till yttrande som instämmer i en förstärkning av studiehandledning.
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