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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Tid och plats 27 januari 2021, klockan 8.15 – 12.45. Mötet ajournerades 9.43 – 9.48 

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby samt via Teams digitalt 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) (deltog via Teams) 

Magnus Carlsson (S) (deltog via Teams) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Emil Torstensson (KD) (deltog via Teams) 

Lars Solling (L) (deltog via Teams) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog via Teams) 

Kaouter Tayari Jebali (V)  ersättare för Eva Stridsberg (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via Teams) 

Melena Jönsson (SD) (deltog via Teams) 

Tomislav Nadj (SD) ersättare för Helena Vuorio (SD),§§ 1-9 (deltog via 

Teams) 

Magnus Johansson (M) ersättare för Tomislav Nadj (SD), §§ 10-21 

 
Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 1-19  (deltog via Teams) 

Hans Holmqvist, skolområdeschef, §§ 15, 19 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 2,19 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 3-13 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, ekonom §§ 4-5 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 14, 19 (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 1-9 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§1-19 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 1-19 (deltog via Teams) 

 

Åhörare  

Justerare Tilda Ragnarsson (M) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception tisdagen den 2 februari 2021 kl.13.00. 

Paragrafer 1-21   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 
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Justerare Tilda Ragnarsson (M) 

  

 

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 27 januari 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 2 februari 2021 

Överklagningstid 2 februari – 23 februari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 24 februari 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 1      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Fjärr-/distansundervisning 2021 

• Ekonomisk ersättning för måltider för vissa högstadieelever 

  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare två ärenden behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 2  2020/0592 612 

LIU -Volleybollföreningen  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget att inrätta en lokal 

idrottsutbildning i volleyboll på Sunnerbogymnasiet med motivering det 

ekonomiska läget.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby Volleybollklubb kontaktade under hösten gymnasiechefen för att 

undersöka möjligheten att starta ett LIU i volleyboll på Sunnerbogymnasiet. LIU 

står för lokal idrottsutbildning och innebär att eleverna läser idrottskurser på sitt 

individuella val. Då skolans budget är ansträngd hänvisade gymnasiechefen 

klubbens representanter vidare till politikerna i barn- och utbildningsnämnden 

då det inte finns utrymme i skolans budget för ökade kostnader. 

På Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 

presenterade klubben sin verksamhet och sina idéer kring ett LIU. 

Gymnasiechefen fick efter presentationen i uppdrag att inkomma med en 

tjänsteskrivelse där skolans förutsättningar för att organisera ett LIU i volleyboll 

beskrivs. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Organisatoriskt är det relativt enkelt att starta ett LIU i volleyboll då det redan 

finns ett LIU i ishockey. Elever som önskar gå LIU volleyboll får möjlighet att 

välja samma program som eleverna som går LIU ishockey (Handel och 

administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet).  

Ekonomiskt innebär det merkostnader för Sunnerbogymnasiet i form av 

lärarkostnad och eventuell lokalkostnad om det inte finns lediga tider i 

Sunnerbohallen.  

Lärarkostnaden uppskattas till cirka 90 000 kr första året (180 000 kr år 2 och 

270 000 kr år 3). Lokalkostnader kan bli aktuella på sikt då Sunnerbohallen 

redan idag är i princip fullt utnyttjad. Uppskattningsvis rör det sig då om  

kostnader på 15 000 – 30 000 kr/år beroende på hur många timmar som behöver 

bokas i annan lokal än Sunnerbohallen. 
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Elever som läser LIU-kurser begränsas jämfört med övriga elever då de dels inte 

kan läsa in det så kallade högskolepaketet om de går på ett yrkesprogram och 

dels inte får möjlighet att läsa kurser för att få extra meritpoäng. Skolan ser en 

risk att detta kan begränsa antalet elever som läser LIU volleyboll. Det i sin tur 

gör att lärarkostnaden per elev för LIU volleyboll riskerar att bli hög. 

 

Förvaltningens beredning 

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Inget förslag till beslut lämnas. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 9.43 – 9.48 

 

Yrkanden 

• Lars Solling (L), Emil Torstensson (KD), Jan-Erik Andersson (C) och 

Melena Jönsson (SD) yrkar avslag till förslaget med motivering det 

ekonomiska läget. 

• Magnus Carlsson (S) och Christian Johansson (V) yrkar bifall till 

förslaget med tillägg att starta med minst 5 elever. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röst för att bifalla Lars Sollings (L) med fleras yrkande och Nej- röst för att 

bifalla Magnus Carlssons (S) fleras yrkande. 

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

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt Lars Sollings (L) med 

fleras yrkande att avslå förslaget med motivering det ekonomiska läget. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   

Magnus Carlsson (S)  X  

Liselotte Åhlander (S)  X  

 Kaouter Tayari Jebali (V)    

ersättare för Eva Stridsberg (S)  

 X  

Christian Johansson (V)  X  

Melena Jönsson (SD) X   

Tomislav Nadj (SD) ersättare 

för Helena Vuorio (SD) 

X   

Summa 7 4  

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 2. 

 

 

Skickas till 

Ljungby kommuns volleybollförening. 
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Bu § 3  2021/0001 040   

Intern kontroll 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till internkontroll 

2021 utefter resultat i utförd risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Till risk- och väsentlighetsanalys föreslås ett nytt område för år 2021. Område 

nr 3 - Anmälningsskyldighet gällande orosanmälan till socialtjänsten. 

Beslutat sedan tidigare: 

Område 1: Uppföljning av närvaro i Skola 24.  

Område 2: Uppföljning av rutin för avstängning i förskola och fritidshem, samt 

avgiftskontroll. 

 

Område 1 

Uppföljning av närvaro i Skola 24. 

Anledningen till att ha ett digitalt system är att tidigt kunna upptäcka 

problematisk frånvaro hos elever, men även se frånvaro på grupp och 

organisationsnivå.  

För att skapa en likvärdighet i samtliga av kommunens skolor behöver vi arbeta 

med att främja närvaro på likvärdigt sätt.  

Rutiner för att ”Främja skolnärvaro att förebygga skolfrånvaro” är framtagna, 

men om inte frånvarosystemet används lika i alla skolor med tidig och enhetlig 

rapportering kan vi inte tidigt upptäcka problematisk skolfrånvaro. 

Frågeställningar: 

Främjas närvaro på ett likvärdigt sätt?  

Används frånvarosystemet lika i samtliga skolor?  

Bidrar frånvarosystemet till arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro? 

Förslaget är att uppföljning redovisas i september nämnd år 2021. 
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Område 2 

Under år 2020 togs en rutin fram för avslut av plats i förskola/fritidshem på 

grund av ej efterföljda riktlinjer. Det togs också ett beslut som möjliggjorde 

avgiftskontroller.  

Frågeställningar: 

Vilken effekt utifrån nedanstående perspektiv får avgiftskontroller och avslut av 

plats i förskola/fritidshem? 

1. Barnets bästa 

2. Ekonomi 

3. Jämlikhet 

 

Område 3 

Anmälningsskyldighet gällande orosanmälan till socialtjänsten. 

Om kunskapen om anmälningsskyldigheten är för låg, kan det leda till att barn 

far illa eller riskerar att göra det.  

Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera 

aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland 

behövs en anmälan till socialtjänsten.  

För barn som far illa kan skolan göra stor skillnad. Skolrelaterade problem och 

social utsatthet hänger ofta samman och kan förstärka varandra. Forskning visar 

att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn och därför är 

det extra viktigt att de här barnen får en chans att lyckas i skolan och att skolan 

är en trygg plats för dem. 

Personal inom bland annat förskola, skola är skyldig att anmäla till 

socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn i åldern 0–18 år far illa eller 

riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa 

personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. 

Frågeställningar: 

Har personalen tillräcklig kunskap om hur de ska gå till väga om de misstänker 

att ett barn far illa hemma? 

Är kunskapen tillräcklig om anmälningsskyldigheten gällande vad den gäller 

och för vem?  

Finns tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras och är denna känd bland 

personalen? 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens förslag till beslut är att fortsätta arbetet med uppföljning av 

Skola 24 och främjad skolnärvaro, samt att säkerställa kunskapen om 

anmälningsskyldigheten gällande orosanmälan till socialtjänsten. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse Internkontroll 2021, 2021-01-07. 

• Mall – Risk- och väsentlighetsanalys för Intern kontroll 2021. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 3. 
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Bu § 4  2021/0007 603   

Resursfördelning förskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den nya 

resursfördelningsmodellen avseende förskola. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resursfördelningsmodellen för förskola använder statistik från Statistiska 

centralbyrån för att beräkna den socioekonomiska fördelningen. Statistiken som 

ligger till grund för den socioekonomiska faktorn har inför 2021 uppdaterats 

utifrån nya underlag från Statistiska centralbyrån. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11. 

• Resursfördelning förskola 2021. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 4. 
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Bu § 5  2021/0008 603   

Resursfördelningsmodell för grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den nya 

resursfördelningsmodellen avseende grundskola. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resursfördelningsmodellen för grundskola använder statistik från Statistiska 

centralbyrån för att beräkna den socioekonomiska fördelningen. Statistiken som 

ligger till grund för den socioekonomiska faktorn har inför 2021 uppdaterats 

utifrån nya underlag från Statistiska centralbyrån. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11. 

• Resursfördelning grundskola 2021. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 5. 
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Bu § 6  2021/0002 040   

Taxor och avgifter 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna taxor och avgifter för 

förskola och fritidshem år 2021. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har anslutit sig till den så kallade maxtaxan, vilket innebär att det 

finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av 

förordning (2001:160) ”om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet”. Nämnda förordning har under 2015 ändrats 

med förordning (2015:153). Ändringen medför att från och med 2015-07-01 

beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, vilket innebär att taket kan 

förändras inför varje år.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna taxor och 

avgifter för förskola och fritidshem för år 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 

• Taxor och avgifter 2021, 2021-01-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 6. 
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Bu § 7  2021/0011 600   

Barn- och utbildningsnämndens mål 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens reviderade mål för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommuns nya visionsstyrningsmodell innehåller förslag på 

gemensamma inriktningar för kommunens utveckling. Förslagen till inriktningar 

avser kommande budgetår 2021, vilka kommer att revideras årligen i 

visionsstyrningsprocessen.  

Inriktningarna avser att vara vägledande för förvaltningarnas arbete mot 

visionsmålen och befolkningsmålet och kräver att förvaltningarna samverkar 

med varandra och externa aktörer. 

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2021 tagit fram nya mål riktade mot 

visionsstyrningen med syfte att genomföra långsiktiga satsningar.  

Målen har för år 2021 brutits ner på verksamhetsnivå där varje medarbetare i 

organisationen får möjlighet att med sitt direkta engagemang påverka arbetet 

med att nå barn- och utbildningsnämndens mål och på så sätt bidra till ett 

gemensamt arbete mot visionsmålen i Ljungby kommun. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslag till 

mål år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18. 

• Barn- och utbildningsnämndens mål år 2021, 2021-01-18. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 7. 
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Bu § 8  2021/0012 040   

Barn- och utbildningsnämndens budget år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens budget år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Retroaktiv justering till barn- och utbildningsnämnden för demografi motsvarar 

- 7 053 tkr för år 2019 och år 2020. För år 2021 erhåller barn- och 

utbildningsnämnden 2 659 tkr avseende volymökning. Ramen minskas med 

ytterligare 5 026 tkr på grund av minskad befolkning. 

Om skatteprognos per december eller befolkningssiffrorna blir bättre än 

budgeterat ska detta avsättas till ökad driftbudget till barn- och 

utbildningsnämnden 

Inflationskompensation uppgår till 2 385 tkr och har fördelats dit kostnad för 

köp av verksamhet finns. 

Budgeten utökas med 2 500 tkr som kompensation för ökade internhyror för nya 

fastigheter, kopplat till nya internhyressystemet. Därutöver kompenseras barn- 

och utbildningsnämnden med ytterligare 2 000 tkr för ökad internhyra. 

Driftbudget på 500 tkr kopplat till Torpa förskola tas tillfälligt bort under 

pågående utredning. 

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 375 tkr för en ny 

tjänst som skolsköterska inom centrala elevhälsan. 

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 29 tkr för HPV-

vaccination för pojkar. 

Nämnds- och styrelseverksamhet  -11 tkr 

Förskola                             - 2 694 tkr 

Fritidshem                                 -288 tkr 

Förskoleklass           -230 tkr 

Grundskola                             - 2 912 tkr 

Grundsärskola          - 661 tkr 

Gymnasieskola      + 2 421 tkr 

Gymnasiesärskola              - 1 tkr 
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Kommunal vuxenutbildning        - 5 tkr 

Gemensam administration        + 122 tkr 

Totalt förändring ram     - 4 260 tkr 

Ingen omfördelning av budget har gjorts utöver tilldelade resurser enligt 

beslutade resursfördelningsmodeller. I resursfördelningsmodeller inför år 2021 

har de socioekonomiska faktorerna uppdaterats enligt Statistiska centralbyråns 

senaste statistik.  

Inom gymnasieskolan har inga omfördelningar gjorts. 

Förändringar inom gymnasiesärskolan härrör från volymförändringar där 

behovet inte möts av beslutad resursfördelning.  

Inga omfördelningar har gjorts inom kommunal vuxenutbildning. 

Verksamhet  

Nämnds- och styrelseverksamhet - 99 tkr     

Förskola                            + 6 860 tkr     

Fritidshem                              -1 807 tkr     

Förskoleklass          + 438 tkr     

Grundskola                           + 13 430 tkr     

Grundsärskola        - 1 446 tkr     

Gymnasieskola                      -     

Gymnasiesärskola        + 1000 tkr          

Kommunal vuxenutbildning               0 tkr    

Gemensam administration       - 21 269 tkr     

Det totala behovet för budgetanpassning under år 2021 har placerats under 

verksamheten för gemensam administration.  

 

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

budget år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Barn-och utbildningsnämndens budget 

år 2021, 2021-01-11. 

• Barn- och utbildningsnämndens budget år 2021, 2021-01-11. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 8. 
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Bu § 9  2021/0013 040   

Budgetanpassning 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar muntligt för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott ett förslag till beslut för budgetanpassning 

2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 9. 
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Bu § 10  2021/0029 040 

Tilläggsanslag för investeringar efter år 2020   

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tilläggsanslag motsvarande 9 796 

tkr ifrån år 2020 till år 2021.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22. 

• Tilläggsanslag BU investeringar år 2020 till år 2021, 2021-01-22. 

 

Projekt

Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår

Tilläggsanaslag 

till budget 2021

70000 Maskinell utr för lokalvård 40              100           -                      

70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux 958             

70004 Inv Barn- o utbildning 1 454          4 617        2 110                   

70005 Åtg räddningstj/skyddsk/yrkesi 100           100                     

70007 Lärararbetsplatser 14              75            -                      

70106 Fordonsprog inrikt transport 295             200           -                      

70112 Anp skolgårdar enl hand.plan 175           175                     

70125 Lärplattform -             60            60                       

70128 Bergalyckan inventarier 527             1 654        1 127                   

70130 Hjortsbergsskolan inventarier 3 143          5 000        1 857                   

70131 Klövervägens förskola inventar 1 603          2 500        897                     

70135 Inventarier Byagårdens fsk 112             212           100                     

70136 Ipads F-3 875           875                     

70137 Invent Regnbågens förskola 6                2 500        2 494                   

TOTALT 8 151         18 068     9 796                  
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Bu § 11  2021/0027 040 

Begäran om resultatbalansering efter år 2020  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna begäran om 

resultatbalansering avseende år 2020. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden önskar begära resultatbalansering ifrån år 2020 

till år 2021 motsvarande 4 530 tkr. 

Kostnaderna eller minskade intäkter är av sådan karaktär att barn-och 

utbildningsnämnden inte har haft någon möjlighet att påverka dessa. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-25. 

• Begäran om resultatbalansering till år 2021, 2021-01-25. 
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Bu § 12  2021/0021 600 

Förtur i kö för omplacerade barn 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förtur för barn som 

omplaceras på grund av stängning av moduler från Stensbergs förskola inför 

höstterminen 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stensbergs förskola har i dag sex avdelningar, varav två i modulbyggnad. Inför 

höstterminen 2021 kommer modulbyggnaden tas bort och därmed försvinner 

dessa två avdelningar.  

På grund av denna förändring kommer eventuellt barn att behöva flytta från 

Stensbergs förskola till andra förskolor.  

Det vore därmed önskvärt att dessa barn, samt barn som frivilligt söker 

omplacering erbjuds förtur i kön, och på så sätt förebygga att barn flyttas mot 

vårdnadshavares vilja. 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att vid situationer som denna 

bevilja förtur.   

 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18. 
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Bu § 13  2021/0030 040 

Ekonomisk ersättning för måltider till vissa 
högstadieelever  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna ekonomisk ersättning 

motsvarande 32 kr/dag för måltider till högstadieelever då distansundervisning 

bedrivs och när elevens avstånd till närmsta skola som lämnar ut måltider 

överstiger 4 km. Beslutet gäller från och med 2021-01-12 till och med 2021-02-

19 om inget annat beslut tas. 

Sammanfattning av ärendet 

Elever i grundskola har rätt till avgiftsfria skolmåltider. Skyldigheten att erbjuda 

skolmåltider gäller även om högstadieelever i en öppen grundskola får fjärr- 

eller distansundervisning. Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, trivsel 

och förutsättningar för att orka lära –faktorer som i slutänden påverkar 

skolresultaten. 

Skolverket skriver att om elever inte är i skolan vissa dagar runt lunchtid, så kan 

huvudmannen till exempel tillhandahålla frysta måltider som eleverna kan ta 

med sig från skolan. 

Oavsett på viken högstadieskola i Ljungby kommun som eleverna går, så kan de 

hämta måltider från någon av de tio grundskolor som har tillagningskök om det 

är så att distansundervisning föreligger. 

En övergång har gjorts till kylda lunchlådor och att eleverna kommer kunna ta 

två luncher med sig på en gång för att slippa åka fram och tillbaka till skolan fler 

gånger än nödvändigt.  

Trots dessa insatser kan det bli svårt att nå elever som har långt till en skola där 

måltider lämnas ut. Dessa elever behöver också ges så goda förutsättningar som 

möjligt och förslaget blir därmed en form av måltidsersättning. 

Måltidsersättningen motsvarande 32 kr/dag och kommer kunna utgå till elever i 

årskurser där distansundervisning har bedrivits där elevens avstånd till närmsta 

skola som lämnar ut måltider överstiger 4 km (närmsta väg). 

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

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-25. 
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Bu § 14  2021/0003 600 

Information om reviderade kursplaner  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschefen ger en kort presentation om förändringar i kursplanerna för 

grundskolan som ska träda i kraft från och med den 1 juli 2021. Det som är nytt 

i de ändrade kursplanerna är att fakta och förståelse betonas.      

Det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och 

progression. Kunskapskraven har blivit mindre detaljerade. En arbetsgrupp 

bestående av tre rektorer har i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan. 

På Skolverkets hemsida finns också bra material att läsa om detta. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens power point presentation, 2021-01-07. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 13. 
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Bu § 15  2021/0009 600   

Redovisning av resultat hösten 2020 för grundskolan 
Ljungby kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschefen informerar om hur förvaltningen har följt upp och 

sammanställt resultaten i grundskolan höstterminen 2020 utifrån följande 

nyckeltal:  

Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan som har nått minst betyget E i 

alla ämnen hösten 2020. 

67,6 procent av eleverna har nått minst betyget E hösten 2020. (296 elever) 

67,5 procent av eleverna har nått minst betyget E hösten 2019. (311 elever) 

73,4 procent av eleverna har nått minst betyget E hösten 2018.(293 elever)  

72,6  procent av eleverna har nått minst betyget E hösten 2017. (289 elever) 

 

Våren 2020 nådde 74,61 procent minst betyget E 

Våren 2019 nådde 77,35 procent minst betyget E. 

Våren 2018 nådde 76,31 procent minst betyget E. 

 

Andel elever i åk 9 i den kommunala grundskolan som är behöriga till 

gymnasiet. 

75,57 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet hösten 2020.  

(totalt antal elever 307 elever kommunala skolan).  

Totalt är 75 elever år 9 inte behöriga till gymnasiet hösten 2020.  

Hösten 2019 var 78,75 procent behöriga. (av totalt antal 325 elever) 

Hösten 2018 var 78,08 procent behöriga. (av totalt 292 elever) 

 

Tar vi bort de som är nyanlända, det vill säga elever som varit i Sverige mindre 

är 4 år, är resultatet 78,82 procent hösten 2020. 
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Meritvärde i åk 9 i den kommunala grundskolan 

Meritvärdet hösten 2020 är 214,7 poäng. 

Meritvärdet hösten 2019 är 221,4 poäng. 

Meritvärdet hösten 2018 är 213,6 poäng. 

Meritvärdet hösten 2017 var 208,3 poäng. 

 

Meritvärdet våren 2020 var 216,9 p enligt *skolverkets definition. 

Meritvärdet våren 2019 var 218,5 p enligt *skolverkets definition. 

* Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa 

ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Från och med läsåret 2013/14 kan den elev 

som har läst ett modernt språk som språkval tillgodoräkna sig även detta betyg 

utöver de andra 16 bästa ämnesbetygen, alltså 17 ämnen. 

 

I Skolinspektionens beslut efter tillsyn våren 2020 tydliggörs att Ljungby 

kommun måste förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete så att bättre 

sambandsanalyser och åtgärder vidtas.  

Svaret till inspektionen skall vara inne 2021-04-01. I svaret kommer konkreta 

metoder att redovisas hur man fortsättningsvis hanterar resultaten. I svaret 

redovisas även åtgärder inom de fem fokusområden. 

De områden vi har haft fokus mot är. 

• Pedagogiskt ledarskap  

• Språkutvecklande arbetssätt  

• Nyanländas lärande  

• Pojkar och flickors lärande  

• Likvärdig formativ bedömning 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-10. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 10. 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 
 

25(31) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 16  2021/0006 600 

Fjärr-/distansundervisning 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tidigare ordförandebeslut att 

årskurs 8 och årskurs 9 tidvis ska övergå till fjärr-/distansundervisning under 

vecka 2 - vecka 4 samt att all undervisning i årskurs F-6 ska ske på elevens 

hemskola, till viss del via fjärr-/distansundervisning, vecka 3- 5. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförda riskanalyser tas beslut om fjärr-/distansundervisning tidvis för 

årskurs 8 och årskurs 9. Beslutet gäller vecka 2-vecka 4. Undervisning sker 

fysiskt på skolan två respektive tre dagar per vecka, och årskurserna växlar 

dagar varannan vecka. Lunch kan avhämtas på närmsta skola. 

Beslut tas även att alla elever i årskurs F-6 ska ha all undervisning på sin 

hemskola under tre veckor från och med vecka 3, till viss del via fjärr-

/distansundervisning. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Med anledning av smittläget visar riskbedömningen att det ses som svårt att 

klara utmaningen med trängsel på våra F-9 skolor. Därför bör det ges möjlighet 

till utglesning genom att en årskurs i taget (åk 8 och åk 9) arbetar på distans. 

Vad gäller årskurs F-6 kan befaras att smitta kan spridas mellan skolor om 

elever har undervisning på flera skolor. Därför koncentreras undervisningen till 

enbart hemskolan under en period. 

 

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningschefen har tillsammans med ordförande i nämnden, 

verksamhetschefer, gymnasiechef och rektorer för högstadiet tagit fram förslag 

till utglesning.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse av barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2021-01-

11. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-14. 
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Bu § 17  2021/0006 600   

Fjärr-/distansundervisning 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tidigare ordförandebeslut att 

årskurs 8 och årskurs 9 tidvis ska övergå till fjärr-/distansundervisning under 

vecka 5 - vecka 7 samt att all undervisning i årskurs F-6 ska ske på elevens 

hemskola, till viss del via fjärr-/distansundervisning, till och med vecka 7. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförda riskanalyser tas beslut om fjärr-/distansundervisning tidvis för 

årskurs 8 och årskurs 9. Beslutet gäller vecka 5-vecka 7. Undervisning sker 

fysiskt på skolan enligt rektorers planering, och årskurserna växlar mellan 

veckorna. Lunch kan avhämtas på närmsta skola. 

Beslut tas även att alla elever i årskurs F-6 ska ha all undervisning på sin 

hemskola till och med vecka 7, till viss del via fjärr-/distansundervisning. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Med anledning av smittläget visar riskbedömningen att det ses som svårt att 

klara utmaningen med trängsel på våra F-9 skolor. Därför bör det ges möjlighet 

till utglesning genom att en årskurs i taget (åk 8 och åk 9) arbetar på distans. 

Vad gäller årskurs F-6 kan befaras att smitta kan spridas mellan skolor om 

elever har undervisning på flera skolor. Därför koncentreras undervisningen till 

enbart hemskolan under en period. 

 

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningschefen har tillsammans med ordförande i nämnden, 

verksamhetschefer, gymnasiechef och rektorer för högstadiet tagit fram förslag 

till utglesning.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 11. 

• Tjänsteskrivelse av barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2021-01-

22. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22. 
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Bu § 18  2019/0001 600   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  ( Petra Ruzsa Pal) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Christian Johansson (V) till ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Ruzsa Pal (S) har den 16 september 2020 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att utse Anna Ramberg 

(S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Petra Ruzsa Pal (S) var också ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott och därför behövs ny ersättare i arbetsutskottet utses. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 129. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13, § 12. 
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Bu § 19  

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden, barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen informerar om 

vad som händer i respektive verksamheter. Informationen berör bland annat 

följande: 

• Barn- och utbildningschefen informerar om läget i förvaltningen 

avseende Covid- 19. Få elever som i dagsläget är smittade. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att rekrytering av ny 

utvecklingsledare är klar. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om den glada nyheten att 

Skolverket vill använda barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby 

som ett gott exempel. Detta tack vare att barn- och 

utbildningsförvaltningen hittade nya vägar att genomföra sin insats 

Nyanländas lärande och lät sig inte hindras av pandemin. De planerade 

föreläsningarna och samlingarna för diskussioner i stora grupper fick 

ställas in. Förvaltningens utvecklingsledare berättar att man istället 

började leta efter andra lösningar. Digitala möten, samtal och diskussion 

i form av en podd blev svaret och insatsen kunde fortsätta. Detta 

imponerade stort på Skolverket som frågade utvecklingsledaren om 

Ljungbys barn- och utbildningsförvaltning kunde bistå Skolverket med 

en film om Nyanländas lärande där man berättar om hur man hanterat en 

insats, leder förändring, i samband med att covid-19 på många sätt 

förändrade mycket inom förskola och skolan. Filmen har spelats in och 

kommer att visas för 150 anställda på Skolverket som arbetar med olika 

insatser mot förskola och skola. Att sätta Ljungby på kartan för 

skolutveckling, det kunde förvaltningens utvecklingsledare givetvis inte 

tacka nej till.  

• Barn- och utbildningschefen har lämnat in synpunkter gällande 

pandemin och skolväsendet. Dessa synpunkter kommer sedan framföras 

av den skolchef som företräder vår förvaltning i en workshop där 

utbildningsministern Anna Ekström och skolchefer från  Kronobergs län 

deltar. 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten och 

vuxenutbildningen.  
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• Gymnasiechefen informerar om distansundervisningen som fungerar bra 

Sunnerbogymnasiet följer de rekommendationer som finns. 

• Gymnasiechefen informerar om att endast hälften av de elever på 

yrkesprogrammen som ska ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

kommer ut. Det är inte många företag som vill ta emot elever på APL 

med tanke på Covid 19 situationen. Framförallt är det stora problem med 

APL för de elever som går el- och energiprogrammet och fordons- och 

transportprogrammet. 

• Två inbjudna lärarna från Sunnerbogymnasiet informerar nämnden om 

nuläget på IMA, introduktions programmet som finns för de elever som 

inte hunnit bli behöriga till gymnasieprogram. År 2016 gick 8 elever på 

programmet och idag går 54 elever. IMA önskar idag mer av möjlighet 

att erbjuda samtliga grundskoleämnen, tillgång till fler gymnasiekurser, 

jobba mer med olika typer av motivationsinsatser för att förbättra 

elevernas skolgång och mer praktik.  

IMA är en komplex verksamhet. Det är ett program som växer i snabb 

takt. Elever i behov av extra stöd och anpassningar blir fler till antalet 

varje läsår. Det är en spegling av samhället och ett stort ansvar vilar på 

oss alla i kommunen, så våra ungdomar får det de behöver för att bli 

goda samhällsmedborgare. För att komma vidare föreslås bland annat 

följande: 1.Yrkeskurser är en stor motivationsgrund för eleverna. 

Dessutom en viktig del av att bli anställningsbar. 2.Yrkespaketen som 

tillhandahålls av Skolverket skulle vara ett stort lyft för samtliga IM-

programmen. 3. Fast struktur kring IMA. Man får struktur, ledning och 

en yrkesväg för eleven 

Samhällskostnaden för en ungdom som inte jobbar eller studerar 5 år 

efter gymnasiet är 2 300 000 kronor. 

 

• Verksamhetschefen ger en sammanfattning över situationen på 

Bergalyckans förskola gällande problemet med ohyra som biter både 

barn och personal. Vad det är för ohyra som orsakar bett och klåda som 

nu funnits på förskolan en längre tid, har ännu inte kunnat konstaterats, 

trots att en rad sakkunniga med olika fackkunskaper inom 

skadedjurskontroll, medicin, byggnation och tillsynsmyndigheter är 

inkopplade. Förvaltningen jobbar vidare för att snarast hitta en lösning 

på detta problem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 
 

30(31) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 20      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

 

Bu 2020/0612.600 

Beslut 2020-12-01 från Kommunstyrelsen gällande uppdrag om projektplan för 

kommunens krigsorganisation. 

 

Bu 2020/0608.600 

Beslut 2020-12-07 från Migrationsverket gällande fastställd årsplanering för 

mottagande av nyanlända för bosättning under 2021. 

 

Bu 2021/0004.600 

Föranmälan 2021-01-04 från Arbetsmiljöverket avseende inspektion 

Bergalyckans förskola. 

 

Bu 2020/0610.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0616.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0617.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-12-09. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-12-16. 
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Bu § 21  2021/0019 600 

Delegerande ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande 

ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2020/2021 

tagna under perioden 2020-12-08 till och med 2021-01-19. 

 

Bu 2020/0614.606 

Beslut på delegation 2020-11-25 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0018.606 

Beslut på delegation 2020-12-10 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0005.606 

Beslut på delegation 2020-12-15 gällande uppskjuten skolplikt förskoleklass. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0615.606 

Beslut på delegation 2020-10-14 gällande tidigare skolstart. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-01-18. 

 

 

 


