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Bu § 76  2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den administrative chefen redogör för den definitiva ekonomiska rapporten för 

april 2020. Den totala prognosen är – 7,150 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning 2020-04. 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och 

vuxenutbildningen 2020-04. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 63. 
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Bu § 77  2020/0274 600   

Ny ledningskrets Lingbygdens friskola ekonomisk 
förening 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny ledningskrets på 

Lingbygdens friskola ekonomisk förening. 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Christian Johansson (V) i ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lingbygdens Friskola Ekonomiska förening har meddelat förändring utav 

ägarförhållande.  

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för godkännande av 

huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar 

gälla den 1 januari 2019. De aktuella förändringarna återfinns främst i 

skollagens 2 kapitel.  

En huvudman som sedan tidigare är godkänd att bedriva verksamhet inom 

skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller 

insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.   

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska 

förutsättningar att bedriva verksamheten. Detta innebär att kommunen inom 

ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de 

nya kraven. 

Förändringar i personkretsen ska meddelas kommunen. Med personkrets menas:  

• Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på 

annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk 

företrädare). 

 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  

• Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.  

• Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten (minst 10 procent av röstberättigat 

aktiekapital). 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår godkänna förändring av ledingskrets. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse - Ny ledningskrets Lingbygdens friskola, 2020-05-05. 

• Årsredovisning 2019 Lingbygdens friskola. 

• Ägar- och ledningskrets Lingbygdens friskola, 2020-05-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 64. 
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Bu § 78  2020/0282 600   

Handlingsplan för tillfällig stängning av verksamheter på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen för 

tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 

fredstid. Barn- och utbildningsnämnden delegerar beslut kopplade till 

handlingsplanen och verksamheterna till förvaltningschefen.  

Delegationsordningen kompletteras därmed.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 mars 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger regeringen och 

skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av förskoleenheter, 

skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollag (2010:800).  

Barn-och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har gått upp i 

stabsberedskap och genomför kontinuerliga möten och riskbedömningar för att 

vara förberedda för ett kritiskt läge gällande personalförsörjning och 

omsorgsverksamhet. Barn-och utbildningsförvaltningen rapporterar även till 

kommunövergripande nivån samt Länsstyrelsen angående lägesbedömningar.  

Om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan 

pedagogisk verksamhet ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap 

av huvudman för att sådan omsorg ordnas. Om regeringen fattar ett sådant beslut 

ska barnets eller elevens hemkommun informera vårdnadshavare om att omsorg 

finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 

skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en 

vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, ska få omsorg i den 

omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna 

upprätthållas på en acceptabel nivå- 

De nya bestämmelserna innebär också att en huvudman i vissa fall får vidta 

åtgärder om en skolverksamhet helt eller delvis ska stängas eller har stängts 

tillfälligt. För att säkerställa att eleverna i skolverksamheter får den utbildning 

de har rätt till har huvudmannen fått utökat ansvar att besluta om olika möjliga 

lösningar. 

En huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan. En huvudman kan besluta att helt stänga, förskolan, 

fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. 
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Komplettering till delegationsordning, ärende: Tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Situationen ställer stora krav på snabb omställning av verksamheterna. Det 

kräver också att förvaltningschefen har befogenhet att fatta beslut som rör 

verksamheten.  

Finansiering 
Ett särskilt konto som rör Covid -19 har upprättats i samband med utbrottet. Där 

kan vi följa kostnader. 

Förvaltningens beredning 
I förvaltningens krisgrupp är planen för stängning av förskolor och skolor 

framtagen.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan för tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet 

vid extraordinära händelser i fredstid, 2020-05-13. 

• Avtal om omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet 

eller annan pedagogisk verksamhet, 2020-05-11. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-24. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 70. 
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Bu § 79  2018/0221 600   

Återremiss gällande utredning av medborgarförslag om   
” Förslag till resursskola” 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget enligt 

förvaltningens förslag om att inte inrätta/bygga någon central resursskola i 

Ljungby.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen ett 

utredningsuppdrag gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de resurser 

som nu tillförs till flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas ett särskilt spår 

på förslagsvis Kungshögsskolan med inriktning mot autism där tidigare åtgärder 

ej gett önskat resultat för eleven. 

Barn- och utbildningsnämnden tackar medborgaren som skrivit förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in där man önskar att Ljungby kommun 

utreder behovet av resursskola för elever i åk F-9 och med fokus för elever som 

är inom autism- och adhd spektrat. Denna tjänsteskrivelse är ett återremitterat 

ärende från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25.  

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt att inrätta/bygga en 

ny central resursskola i Ljungby kommun. I Skollagen är det tydligt reglerat 

vilka åtgärder som en huvudman är skyldig att ge elev i behov av särskilt stöd. 

(åtgärderna finns beskrivna under stycket förvaltningens beredning)  

Från och med höstterminen 2020 kommer kommunresursen att avvecklas och i 

stället kommer de tre högstadieskolorna, att tilldelas resurser riktade till barn i 

behov av särskilt stöd. Dessa resurser kommer att finansieras med hjälp av 

statsbidraget för Likvärdig skola och en omfördelning av förvaltningens 

befintliga resurser, som idag är avsatt till kommunresursen. Detta innebär att alla 

förvaltningens tre högstadieskolor kommer att kunna arbeta med flexibla 

studiegrupper i syfte att ge alla elever en jämlik förutsättning att nå 

kunskapskraven. 

Förvaltningens beredning  

Förvaltningens förarbeten som ligger till grund för beslutet är: 

 • Skollagen 2010:800 • Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete 

med Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram 
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 • Regeringskansliets pressmeddelande om fjärrundervisning  

• Medborgarförslag 2018-02-25  

• Motion från Alternativet, 2018-06-12.   

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-18.   

• Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-11-28 § 149 att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 • Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01 -29.  

• Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2019-01-15 § 4.  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03  

En resursskola/pausskola kan vara en del av grundskolan och riktar sig till  

elever som visar komplexa svårigheter som på sikt kan leda till att eleven inte 

når kunskapskraven.  En placering på en resursskola/pausskola är en del av 

elevens hemskolas åtgärdsprogram. Det är efter att den ordinarie skolan har 

uttömt och prövat alla sina resurser för att kunna ordna en tillfredställande 

skolsituation för eleven som eleven kan bli aktuell för resursskola. 

Resursskolans verksamhet är en verksamhet med ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt som präglas av en syn på eleven i ett helhetsperspektiv. Denna 

form av skolverksamhet är en resurskrävande skolform, då man oftast arbetar 

med små elevgrupper med hög personaltäthet. Men innan ett beslut om 

placering på en resursskola skulle kunna vara aktuellt, ska rektor ha gjort 

följande åtgärder:  • Stöd i form av extra anpassningar • Utredning • Särskilt 

stöd • Åtgärdsprogram • Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

• Anpassad studiegång  

Vad säger forskningen? Flera undersökningar inom specialpedagogik, men även 

Unesco understryker att inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att 

bygga upp solidaritet mellan samtliga elever. Endast i undantagsfall ska barn 

och ungdomar skickas till speciella skolor (Kvalitetsgranskning Rapport 

2014:06, Skolinspektionen)   

Nedan följer en presentation av de åtgärder som rektor är skyldig att vidta enligt 

Skollagen 2010:800.   

Stöd i form av extra anpassningar 

Stöd i form av extra anpassningar ges till eleven inom ramen för den ordinarie 

undervisningen.   

 

Utredning 

Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd 

har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen enligt SL 2010:800 5 §, ska detta anmälas till rektorn. 

Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
 

11(29) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar 

andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det 

inte är uppenbart obehövligt.   

 

Särskilt stöd 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska hen ges sådant 

stöd. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska så långt det 

är möjligt ges inom den elevgrupp som eleven tillhör.  

  

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. I 

åtgärdsprogrammet ska elevens behov av särskilt stöd och hur det ska 

genomföras vara tydligt. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna 

ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen 

respektive utvärderingen.  

 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut för en elev innebära att särskilt stöd 

ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till (rektor beslutar).  

Anpassad studiegång 

Om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens 

behov och förutsättningar, får ett beslut om att göra avvikelser från den timplan 

samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad 

studiegång). Studierna ska då utformas så att eleven så långt som möjligt får 

förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program (rektor 

beslutar).  

Fjärrundervisning 

Den stora bristen på behöriga lärare i landet har bidragit till att en utredning 

kring ökande möjligheter för fjärrundervisning gjorts. I utredningen, som 

presenterades i slutet av februari 2020, föreslår regeringen att distans- 

undervisning även kan få användas för en elev som inte kan delta i den ordinarie 

närundervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social 

problematik. Ändringarna i Skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. 

De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som 

påbörjas efter den 30 juni 2021.  

Hur ser behovet av en resursskola ut i Ljungby kommun?  

Då förvaltningen avsätter extra resurser enligt ovan, ges rektor nya möjligheter 

att organisera för elever som är i behov av särskilt stöd, varför behov av 
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resursskola inte är aktuellt i dagsläget. Enligt förordning gällande statsbidrag är 

huvudmannen skyldig att följa upp och utvärdera insatserna som görs.   

Kostnadsberäkning resursskola tillika personalkostnader och 
övrigt  

Beräkning av en nyproducerad resursskola är 35 000 kronor per m² plus 

inventarier 400 00 kr, totalt kostnad för nyproduktion beräknat på ca: 100 m²,  

3 900 000 kr.   Årlig kostnad beräknat på 8 åtta elever i gruppen (räkneexempel 

från studiebesöket på resursskola i Linköpings kommun) är cirka 3 miljoner om 

året bedömt på fyra personal med adekvat behörighet för uppdraget, samt 

kostnader för läromedel och måltider. 

Resursskola i övriga kommuner  

Nämnden vill också ha svar på hur exempelvis kommunerna Västervik och 

Ronneby har organiserat sina resurs/pausskolor. Ingen av de nämnda 

kommunerna har idag startat några resursskolor. Däremot har Västerviks 

kommun efter sin interna utredning tagit fram åtgärder som ska förstärka och 

förbättra organisationen och verksamheten för elever i behov av särskilt stöd 

(källa: Protokoll från Västerviks kommun Dnr 2019/109–109). Ronneby 

kommun hade förra året (2019), stor skadegörelse på en av skolorna i 

kommunen och då initierade de en utredning om resursskolor som skulle bli klar 

i maj förra året. Utredningen ledde till ett förslag till beslut om att arbeta för en 

bättre organisation kring elever i stort behov av särskilt stöd (Ronneby kommun 

Dnr 2019–000242 OO1)  

 Delaktighet i utredningen 

 Utredningen har begränsats till att undersöka medarbetares erfarenheter av och 

åsikter om vad som är framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet för elever i 

behov av särskilt stöd. Elevers och vårdnadshavares erfarenheter har inte hörts 

efter. Anledningarna till det beslutet är att urvalet av elever och publiceringen av 

elevernas uppgifter för med sig etiska och sekretessmässiga svårigheter.   

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-06. 

• Arbetsutskottets protokoll 2019-09-11, § 88. 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-25, § 107. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 65. 

•  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.25-11.35 för partiöverläggningar. 

 

Yrkanden 

• Liselotte Åhlander (S) yrkar på avslag till medborgarförslaget enligt 

förvaltningens förslag. 
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• Melena Jönsson (SD) och Helena Vuorio (SD) yrkar på bifall till 

medborgarförslaget som ligger helt i linje med Sverigedemokraternas 

skolpolitik. Viktigt att resursskola börjar i tidig ålder, redan i första 

klass. Resursskola gynnar alla. Eleven som inte fungerar i klassen, de 

övriga eleverna som får mer lugn och ro för inlärning och inte minst 

lärarna. Behöver ej vara en separat fysisk byggnad 

 

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer Liselotte Åhlanders (S) yrkande mot Melena Jönssons (SD) 

och Helena Vuorios (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

Liselotte Åhlanders (S) yrkande att avslå medborgarförslaget enligt  

förvaltningens förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för 

att avslå medborgarförslaget enligt Liselotte Åhlanders (S) yrkande och Nej-röst 

för bifall till medborgarförslaget enligt Melena Jönssons (SD) och Helena 

Vuorios (SD) yrkande.  

 

Omröstningen resulterade i 8 ja-röster och 3 nej-röster. Barn- och 

utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt Liselotte Åhlanders (S) yrkande 

om att avslå medborgarförslaget enligt förvaltningens förslag. 
 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD)  X  

Magnus Johansson (M) 

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 8 3  
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Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD) yrkar på att ge förvaltningen ett 

utredningsuppdrag gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de 

resurser som nu tillförs till flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas 

ett särskilt spår på förslagsvis Kungshögsskolan med inriktning mot 

autism där tidigare åtgärder ej gett önskat resultat för eleven.  
 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Emil 

Torstenssons (KD) yrkande om att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag 

gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de resurser som nu tillförs till 

flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas ett särskilt spår på förslagsvis 

Kungshögsskolan med inriktning mot autism där tidigare åtgärder ej gett önskat 

resultat för eleven och finner att de gör så. 

 

 
Skickas till 
Medborgaren 

Kommunledningsförvaltningen 
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Bu § 80  2020/0277 600   

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete del 1 normer 
och värden, elevers ansvar och inflytande 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen 2010:800, ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att 

uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, 

förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och 

utifrån det planera och utveckla utbildningen. 

 

Styrkedjans fyra länkar Elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga 

roller att spela för att tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de 

skolans lokala styrkedja. Eleven har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. 

Genom delaktighet och inflytande får eleven möjlighet att berätta för läraren hur 

undervisningen fungerar. Läraren ansvarar för att varje elev får det stöd som 

behövs. Läraren berättar för rektor vad som behövs. Rektor leder 

utvecklingsarbetet och ska se till att varje elev får den undervisning han eller 

hon har rätt till. Rektor tar reda på lärarnas och elevernas behov. En del saker 

åtgärdar rektor själv, en del måste tas upp med huvudmannen. Huvudmannen 

ska skapa goda förutsättningar för skolornas utvecklingsarbete. Det innebär 

bland annat att ha en dialog med rektor för att förstå skolans verksamhet och 

behov.  

Från och med år 2014 är kvalitetsarbetet i Ljungby kommun upplagt som ett 

årshjul där olika områden följs upp under åren. Årshjulet för kvalitetsarbetet 

utvecklas och innefattar nu även de kommunala målen.  

Aktuella mål för systematiskt kvalitetsarbete del 2020-1 är: 

• Förskola - Normer och värden, barns delaktighet och inflytande 

• Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola – Normer och 

värden, elevers ansvar och inflytande 

Beslutsunderlag 

• Rapport SKA 2020-1 Fritidshem, 2020-03-20.  

• Rapport SKA 2020-1 Förskola, 2020-03-20. 

• Rapport SKA 2020-1 Förskoleklass, 2020-03-20. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 66. 
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Bu § 81  2020/0278 600   

Föräldraenkät 2020 - vad tycker du ? 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vartannat år i mars månad genomförs en föräldraenkät som har i syfte att 

tillgodose föräldrar, barn och elevers behov av en bra verksamhet. Enkäten är 

också en indikator till förvaltningsmålet livskvalitet. Enkäten är framställd av 

förvaltningen och erbjuds att göras både digitalt, men finns även för utskrift om 

någon verksamhet föredrar det. Respondenterna är föräldrar till barn i förskola, 

fritidshem, grundsärskolan och LSS verksamheten. Ansvarig för genomförandet 

och sammanställning är utvecklingsledare för skola. Föräldraenkäten redovisas 

till barn- och utbildningsnämnden och varje ansvarig rektor i förskola, skola och 

LSS-ansvarig får återkoppling av resultatet efter slutförd undersökning.  2020 är 

sista gången som vi kommer att använda de frågeställningar som berör de 

strategiska mål som tagits fram sedan tidigare. Förvaltningen kommer att ta 

fram frågor som berör de utvecklingsområden som framtagits i samband med 

det nya visionsarbetet och verksamhetsstyrningen. 

 

Resultat av föräldraenkäten – 
förskola/fritidshem/grundsärskola/LSS  

Inledningsvis vill förvaltningen peka på att, för att kunna göra analyser av det 

som kommit fram i enkäten, krävs det att svarsfrekvensen ligger runt 50–60 

procent, därför är inte resultatet rättvisande och statistiskt säker. Förvaltningen 

väljer, på grund av att det är sista gången som enkäten görs med detta innehåll, 

ändå att visa resultatet.  Antalet svar jämfört med 2018 visar på en minskning 

med 44 procent. Vid mättillfället i mars månad fanns det sammanlagt 2540 

barn/elever inskrivna i förskola, fritidshem, grundsärskola och LSS-

verksamhet.14,6 procent av vårdnadshavare har lämnat sina synpunkter, 

motsvarande 371 stycken. 2018 var den siffran 26 procent.  Enkäten syftar i 

första hand att få en indikator på vad vårdnadshavare tycker gällande det 

kommunala strategiska målet för Livskvalité.  2018 var det 97,9 procent som 

uttryckte att deras barn trivs helt eller delvis i våra verksamheter. Den siffran 

ligger i år, 2020, på 96 procent. Andelen föräldrar som inte instämmer eller ej 

vet, är till antalet större i år, trots det låga antalet svar.   
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Analys av resultat  

Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål för det strategiska området 

livskvalitet där vi mäter om barn och elever trivs och mår bra i en god miljö, har 

minskat med 1,9 procent. Anledningarna till minskningen kan man bara 

spekulera kring, då svarsfrekvensen är för låg för att kunna göra en rättvis 

bedömning.  Då flera av verksamheterna inte har fått så många svar kan inte 

heller vårt digitala verktyg göra den sammanfattning av resultaten som kommit 

in. Förslag på hur verksamheterna ska utveckla och åtgärda de brister som vi 

kan se på generell nivå behöver därför lyftas med de olika rektorsgrupperna i 

deras forum.    

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06. 

• Sammanställning 2020 av enkät inom förskola, fritidshem, grundsärskola 

och LSS/Planeten. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 67. 
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Bu § 82  2020/0279 

2020/0315 

600 

600   

Språkförskola i Ljungby - avveckling 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

nästkommande nämndssammanträde. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att språkskolans extra personalresurs på 

1,36 tjänst behålls inom barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen äger frågan hur denna resurs ska disponeras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun startade språkförskola tillsammans med Region Kronoberg i 

september 2015. Sedan tidigare finns det språkförskola i Växjö med åtta platser 

som startade 1990 och är ett samarbete mellan Region Kronberg och Växjö 

kommun. Regionen står för transportkostnader av barnen. 

 

Logopeder från Region Kronoberg bedömer vilka barn som har behov av 

språkförskola och i diskussion med tjänsteman på förvaltningen bestäms vilka 

barn som erbjuds plats. Föräldrar erbjuds plats och därefter tar hemkommunen 

beslut. Barnet erbjuds en termin och därefter tas nytt beslut. Barnet bör inte byta 

språkförskola under pågående behandling. 

Språkförskolan i Ljungby har en inkluderande verksamhet där även barn utan 

språkstörning har sitt tillsynsbehov. Språkförskolan har verksamhet måndag - 

torsdag 8.30-12.30 och följer läsårstider. Övriga öppettider styrs av 

tillsynsbehovet. 

 

Vid hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 maj 2019 § 71 beslutades att ge hälso- 

och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i dialog med berörda kommuner ta fram 

ett förslag på en mer långsiktig lösning för logopedinsatser i förskolan. 

Verksamhetschefen på barn- och ungdomskliniken och stabschefen på hälso- 

och sjukvårdens ledningssekretariat fick ett uppdrag av hälso- och 

sjukvårdsdirektören att ta fram ett förslag till långsiktig lösning av 

logopedinsatser för barn med språkstörning och sjukresor kopplat till det.  

 

Ärendet har beretts tillsammans med avdelningschefen för 

barnlogopedmottagningarna, verksamhetsutvecklaren som är kontaktperson för 

serviceresor hälso- och sjukvård och verksamhetschef för serviceresor. Dialog 
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har förts med utbildningsförvaltningarna i Ljungby kommun, Alvesta kommun 

och Växjö kommun.  

I dagsläget erbjuds logopedstöd till prioriterade barn med grav språkstörning på 

hemförskola, förskola med språkspår och språkförskola. Fördelarna för barn och 

familjer att få stöd av logoped på hemförskolan är bland annat att barnet slipper 

byta förskola, slipper längre resor till förskola, föräldrar kan träffa/ha kontakt 

med logoped genom förskolan i familjens geografiska närhet med mera. 

Nätverket runt barnet bevaras och insatser ges i barnets vardag vilket ger 

kontinuitet för barnet och familjen. Det blir även ett naturligt samspel mellan 

föräldrar, logoped och förskolepedagoger.  

 

Språkförskolans styrkor är att verksamheten kan erbjuda samlade insatser och 

att pedagogerna har kontinuitet i kompetensutveckling och planering av 

verksamheten. Nackdelarna är att barnet inte finns i sitt sociala sammanhang 

och kan vara förenat med resor ensam i servicebil. Om man väger samman 

fördelar och nackdelar med de olika behandlingsalternativen finns det stora 

fördelar ur ett barnperspektiv att barnen stannar kvar i sin vanliga miljö varför 

förslaget med att erbjuda logopedstöd vid hemförskola förordas. Enligt det nu 

gällande resereglementet ingår inte resor till språkförskola. Vilket innebär att 

Region Kronoberg inte svarar för resor till språkförskolan då det inte faller 

under regionens ansvarsområde. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningens beslut bygger på de beslut som tagits i Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Kronobergs län den 1 april 2020: 

1. Region Kronoberg i samverkan med kommunerna till barn i förskoleålder 

med diagnostiserad grav språkstörning erbjuda logopedstöd på barnets 

hemförskola.  

2. Insatsen kan personcentreras till det enskilda barnets hela behov och kan bidra 

till kompetensutveckling för förskolans personal.  

3. Om kommunen väljer att erbjuda språkförskola/språkspår samlat på en 

förskola erbjuds logopedstödet från regionen där.  

4. Upplägget på insatsen planeras i samverkan med kommunen.  

5. Region Kronoberg svarar inte för resor till förskolan för de aktuella barnen 

oavsett om stödet ges på hemförskola eller en särskild förskola. 

6. Förändringarna föreslås gälla från och med höstterminen 2020.  

7. För de två barn (ett placerat i Ljungby och ett på Pär Lagerqvist förskola) som 

nu har ett år kvar, läsåret 2020/2021, erbjuder Region Kronoberg en 

övergångslösning där Region Kronoberg svarar för resorna eftersom det inte är 

rimligt att barnen ska byta förskola för endast ett år. 

 

Eftersom beslutet klargör att Region Kronoberg inte kommer att stå för 

resekostnaderna för barnet så kommer kostnaden för verksamheten i Ljungby att 

stiga kraftigt. Att göra en ekonomisk beräkning utifrån behovet är omöjligt 
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eftersom behovet skiftar mellan åren. Klart är att det kan bli betydande 

kostnader för kommunen eftersom det oftast handlar om enskilda taxiresor. 

 

Ur detta perspektiv finner förvaltningen att alternativet med att erbjuda 

logopedstöd på barnets hemförskola är det enda realistiska alternativet. 

 

Språkförskolan stängs 2021. Den resurs som finns specialdestinerad (1,36 tjänst) 

minskas från och med 2020-08-01 till 0,50 tjänst, vilken tas bort 2021-06-30.  

 

Avdelningen övergår till förskoleavdelning med speciell ljudanpassning. 

 

Förvaltningens beredning 
Förvaltningschefen har diskuterat frågan med utvecklingsledare, chef elevhälsa- 

och mångfald, rektor för språkförskolan samt även kommunicerat frågan med 

ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Dokumentbakgrund: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-02. 

• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Mötesdatum: 2020-03-24. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden Mötesdatum: 2020-04-01. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 68. 

• Risk- och konsekvensbedömning, 2020-05-18. 

Yrkanden 

• Magnus Carlsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att få reda på 

vad Region Kronoberg har haft för kostnader för resor bakåt i tiden samt 

att språkskolans extra personalresurs på 1,36 tjänst behålls inom barn- 

och utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt Magnus 

Carlssons (S) yrkande om att återremittera ärendet för att få reda på vad Region 

Kronoberg har haft för kostnader för resor bakåt i tiden samt att språkskolans 

extra personalresurs på 1,36 tjänst behålls inom barn- och utbildnings- 

förvaltningen och finner att de gör så. 
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Bu § 83  2020/0125 600   

Remissvar på betänkande validering för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande, 
slutbetänkande av valideringsdelegationen SOU 2019:69. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och lämna förvaltningens 

remissvar på betänkande SOU 2019:69 Validering för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande, slutbetänkande av valideringsdelegationen, som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av 

nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat 

utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och regional nivå.  I sitt 

slutbetänkande lämnar kommittén förslag och bedömningar för ett 

sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska kunna införas 

så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.  

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet och 

Ljungby kommun har fått inbjudan att lämna ett remissvar.  

Valideringsdelegationens förslag  
Valideringsdelegationen föreslår bland annat: 

• En ny, gemensam, definition av validering. 

Validering genomförs av en mängd olika utförare inom respektive 

utbildningsform i det formella utbildningssystemet och i arbetslivet. Det finns i 

dag ingen sammanhållen reglering om validering. Begreppet validering 

definieras också på olika sätt inom olika områden. Detta skapar osäkerhet om 

valideringens värde och denna osäkerhet riskerar att leda till att validering inte 

sker i tillräcklig och önskvärd omfattning. Därför föreslår 

Valideringsdelegationen att definitionen av validering i skollagen ändras. 

Validering ska definieras som: 

en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och 

ett erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur det 

förvärvats. 

• En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

De pågående förändringarna på arbetsmarknaden kräver strategiska och 

samordnade insatser för lärande, omställning och utveckling. 
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Teknikutvecklingen medför ändrade kompetensbehov och därmed ökade behov 

av livslångt lärande. Den nationella politiken inom utbildnings-, 

arbetsmarknads- och näringspolitikens områden behöver samordnas bättre för 

att möta behoven på kompetensförsörjningsområdet. 

Strategiarbetet bör drivas gemensamt av berörda departement och med en bred 

medverkan från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner och 

andra berörda aktörer. Med en övergripande strategi sätts valideringsfrågan i sitt 

sammanhang. Detta förbättrar förutsättningarna för att etablera långsiktigt 

hållbara strukturer för validering. 

• Kompetensförsörjning en grunduppgift för regionerna 

En väl fungerande kompetensförsörjning är central för hållbar regional tillväxt. 

Validering kan bidra till att skapa nytta ur ett regionalt kompetensförsörjnings- 

och sysselsättningsperspektiv genom att synliggöra och bekräfta den kompetens 

som finns i regionen. Regionerna bör driva på, samordna, stödja och öka 

kunskapen bland regionala aktörer när det gäller validering. Regional samverkan 

om validering kan bidra till likvärdig tillgång till validering mellan kommuner 

och att systemet för validering hålls ihop. 

Valideringsdelegationen föreslår att kompetensförsörjning bör vara en 

grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret och regleras i lag, vilket ger ett 

tydligt mandat till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning och 

validering.  

• Ökad tillgång till validering inom komvux  

Vuxenutbildningen ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar. 

Nuvarande reglering anger dock endast att validering kan genomföras. 

Statistiken är bristfällig men indikerar att få elever i dag får sitt tidigare 

kunnande validerat inom komvux. 

Individer behöver vägledning och samtidig kartläggning av tidigare utbildning 

och yrkeserfarenhet för att kunna göra medvetna utbildningsval.  

Valideringsdelegationen föreslår att: 

1. Kommunernas skyldighet att erbjuda inledande kartläggning i samband 

med vägledning förtydligas. 

2. Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda validering till elever inom 

komvux. 

3. Eleven ska ha rätt att få ett intyg efter en validering. 

4. Rektor ska kunna ge betyget E efter en validering utan prövning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningens bedömning är att om dessa åtgärder införs kommer kostnaderna 

för komvux att öka därmed är det viktigt att staten i enlighet med 

finansieringsprincipen tillför medel till kommuner för att kompensera dem för 

ökade kostnader. Remissvaret återspeglar dessa synpunkter.  
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Beslutsunderlag 

• Departementspromemorian Validering för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande, 2019. 

• Förvaltningens yttrande, 2020-05-12. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 71. 

 

 

Skickas till 

Utbildningsdepartementet 
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Bu § 84  2020/0280 600   

Behovsanalys Torpa förskola 

Beslut 

Barn – och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen kring Torpa förskolas byggnad är nu klar. Utredningen visar på 

allvarliga brister och att byggnaden eventuellt måste rivas. En behovsanalys av 

Torpa förskola behöver göras. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 april § 71 att ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en behovsanalys av Torpa förskola till nästkommande 

nämndssammanträde i maj månad. 

Förvaltningen informerar nämnden om behovsanalysen för Torpa förskola. 

 

Beslutsunderlag 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-29, § 71. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 69. 
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Bu § 85  2020/0281 600   

Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildnings-

nämndens reviderade mål för år 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete pågår på barn – och utbildningsförvaltningen med barn-och utbildnings- 

nämndens mål inför år 2021 efter att de tre visionsmålen har beslutats för 

Ljungby kommun. 

År 2020 blir det sista året med de mål som tidigare har beslutats av barn- och 

utbildningsnämnden. En revidering av målen har dock varit nödvändig för år 

2020, då vissa av målen inte längre är relevanta eller mätbara. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05. 

• Måldokument 2020, 2020-05-05. 

• Måldokument inkl. borttagna 2020, 2020-05-05. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 72. 
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Bu § 86  2019/0001 600   

Val av ny kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jesper Jolheden (SD) till ny 

kontaktpolitiker för den fristående förskolan Skaparglädjen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Odgaard Andersen (SD) har avsagt sig den 21 november 2019 sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige 

utsåg den 27 april 2020 Jesper Jolheden (SD) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tommy Odgaard Andersen (SD) var också kontaktpolitiker för förskolan 

Skaparglädjen och därför behöver en ny kontaktpolitiker där utses. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27 § 79. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 73. 
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Bu § 87  2020/0171 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: 

• Skaparglädjens friförskola 

 

Aktuell Information 

• Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen ger aktuell information 

om vad som händer i sina respektive verksamheter. 

• Presentation av barn- och utbildningskontorets nyanställde controller. 

• Gymnasiechefen ger en uppföljning på aktuell frånvarostatistik för 

höstterminen 2019 för de gymnasieelever som bor i Ljungby men går i 

skola på annan ort. Cirka 14,5 procent utav dom riskerar att ej få betyg. 

• Gymnasiechefen informerade om stundande studentfirande på 

Sunnerbogymnasiet. Det är 11 klasser i år som tar studenten. Första 

klassen springer ut kl. 13.00 och sista klassen springer ut kl. 17.00. 

• Skolavslutningarna i grundskolan sker klassvist och utan 

vårdnadshavare. 
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Bu § 88      

Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

Bu 2020/0249.600 

Informationsbrev 2020-04-20 från Skolinspektionen gällande granskningen av 

gymnasieskolors fjärr- och distansundervisning samt återkoppling av 

densamme. 

 

Bu 2020/0045.606 

Dom 2020-04-23 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. 

 

Bu 2020/0293.041 

Beslut 2020-04-27 § 72 från Kommunfullmäktige om att skjuta upp 

budgetarbetet inför år 2021. 

 

Bu 2020/0324.003 

Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden av Kommunfullmäktige 

i Ljungby kommun. Reviderade punkter är deltagande på distans och ordning i 

lokalen. 

 

Bu 2020/0002.623 

Dom 2020-05-12 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande skolskjuts enligt 

skollagen (2010:800). 

 

Bu 2020/0289.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0316.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-04-15. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-04-22. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-05-06. 
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Bu § 89  2020/0263 

2020/0258 

600 

606 

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 2019/2020 

tagna under perioden 2020-04-21 till och med 2020-05-18.   

 

Bu 2020/0258.606 

Beslut på delegation 2020-04-23 gällande uppskjuten skolplikt. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0263.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


