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Bu § 90      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Utökade resurser till fritidshemsverksamheten på grundsärskolan. 

 

Ärendet behandlas som nummer 12 i dagordningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Biblioteksplanen 

• Ny förskola/ fritidshem i Kånna 

• Placering av ny förskola/ skola vid Bolmens östra strand 

• Ordförandebeslut 

• Språkförskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  

Några ärenden behöver tas bort från dagordningen. 

 

Helena Vuorio (SD) lämnar in ett nämndinitiativ om att utreda om aktuella skolor 

i Ljungby kommun följt regeln att låta samtliga berörda elever med minst ett års 

studier i svenska vara med i PISA-undersökningen 2018. 
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Bu § 91  2020/0327 600   

Elevhälsans medicinska rutinkontakter och 
hälsoundersökningar i Ljungby kommun  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta elevhälsans medicinska 

rutinkontakter och hälsoundersökningar för läsåret 2020/2021. 

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, 

gymnasiesärskola. 

 

I bilaga anges rutiner för elevhälsans medicinska riktade allmänna 

hälsoundersökningar. För elever med hälsoproblem tillkommer i de 

enskilda fallen kontroller och uppföljning enligt individuell bedömning.  

 

Förvaltningens beredning 
Ärendet har diskuterats i den medicinska elevhälsan. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga: Schema över elevhälsans medicinska rutinkontakter och 

hälsoundersökningar 2020/2021. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 76 
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Bu § 92  2019/0052 605   

Utbetalning av bidragsbelopp efter årets resultat 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen avseende bidragsbelopp 

efter årets resultat 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat för Ljungby kommuns grundskoleverksamhet överskred 2019 

budget med 5 592 170 kr. Eftersom kommunens verksamhet då bedrivits till en 

högre kostnad än budgeterat ska de fristående verksamheter kompenseras för 

vissa av de kostnadsposter som överskridit budget. 

I tabellen nedan redovisas de poster som tas med i beräkningen av ersättningen 

till de fristående verksamheterna.  

 

 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Undervisning 136 909 342,69 141 909 703,87 5 000 361 

Fortbildning och utveckling 812 702,72 1 479 850,75 667 148 

Läromedel 10 105 790,99 8 359 490,76 -1 746 300 

Skolhälsovård 4 351 661,95 4 589 465,73 237 804 

Elevstödjande verksamhet 19 180 902,30 14 021 857,93 -5 159 044 

Skolmåltidsverksamhet 2 501,45 0,00 -2 501 

Lokaler 58 726 029,10 56 917 815,77 -1 808 213 

Summa 230 088 931,20 227 278 184,81 -2 810 746 

 

 

Totalt antal elever i kommunal grundskola var enligt Ljungby kommuns 

årsredovisning 2713. Underskottet mot budget per elev blir då 1 036 kr. 

De fristående skolverksamheterna får 1 036 kr per elev i kompensation för 

kostnadsökningarna. Antalet elever baseras på inskrivna elever i oktober 2019. 
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Resultatet av beräkningen redovisas i tabellen nedan: 

 

Skola 
Antal 

elever 
Belopp att 

utbetala 

Laboraskolan 11,5 11 914 

Lacko internationella grundskola 0,25 259 

Lingbygdens friskola  41 42 477 

Thoren framtid 166 171 981 

Summa 218,75 226 631 

 

 

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

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-06. 
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Bu § 93  2020/0337 600 

 
Uppföljning av intern kontroll 2020 – Avslut av plats och 
avgiftskontroll  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen . 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en utförd risk- och väsentlighetsanalys beslutades det i november månad år 

2019 att den interna kontrollen för år 2020 skulle innefatta tre områden.  

Denna redovisning avser uppföljning av det pågående arbetet med avslut av 

plats på grund av ej efterföljda riktlinjer, samt avgiftskontroll. Uppföljning 

redovisas kvartalsvis till nämnd år 2020. 

I delegationsordning för barn-och utbildningsnämnden år 2020 föreslogs 

delegation till rektor avseende avslut av plats, om riktlinjer för 

förskola/fritidshem inte följs. Detta moment är klart och politiskt beslutat. 

I riktlinjerna för förskola och fritidshem ska det framgå att om Ljungby 

kommuns regler för förskola/fritidshem inte följs, så kan platsen komma att 

avslutas. Riktlinjerna är uppdaterade. 

Rutin och förslag till arbetsgång avseende avslut av plats, om riktlinjer för 

förskola/fritidshem inte följs är framtagen av barn- och 

utbildningsförvaltningen. Denna är också kommunicerad i ledningsgrupp. 

Rutinen har granskats av behörig tjänsteman på socialförvaltningen samt 

ekonomiavdelningen.  

Barn-och utbildningsförvaltningen inväntar svar på frågeställningar till Tieto 

avseende modul i Procapita för avgiftskontroll och huruvida denna kan 

driftsättas innan ett systembyte till Tieto Education. Avgiftskontroll avseende 

inkomstuppgifter i förskola/fritidshem har också försenats pga. sjukfrånvaro på 

barn-och utbildningskontoret. Kontoret har också fått ökad administration pga. 

Torpa förskolas stängning, samt situationen med Covid-19. 

Vilken effekt utifrån nedanstående perspektiv får avgiftskontroller och avslut av 

plats i förskola/fritidshem? 

1. Barnets bästa – Färdig rutin kommer nu att kommuniceras med rektorer 

och uppföljning sker därefter för varje ärende. 

2. Ekonomi – Det är i nuläget svårt att uppskatta den ekonomiska effekten 

utifrån de underlag som finns. 

3. Jämlikhet – Färdig rutin kommer nu att kommuniceras med rektorer och 

uppföljning sker därefter för varje ärende. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-06-17 
 

9(29) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen. 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2020, 

2020-06-06. 

• Rutin för avslut av plats förskola-fritidshem, 2020-04-21. 
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Bu § 94  2020/0282 600   

Avtal om omsorg för vissa barn och elever i 
förskolan,fritidshemmet eller annan pedagogisk 
verksamhet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Av 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet 

vid extraordinära händelser i fredstid följer att regeringen får meddela 

föreskrifter om att förskole enheter, fritidshem eller annan pedagogisk 

verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på 

nationell, regional eller kommunal nivå.  

 

Om regeringen meddelar sådana föreskrifter, ansvarar barnets hemkommun för 

att erbjuda omsorg till barn som har en vårdnadshavare som deltar i 

samhällsviktig verksamhet samt till barn som på grund av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utvecklig som endast kan erbjudas i 

förskola eller fritidshem. 

 

I en sådan situation får hemkommunen, med stöd av 16 § förordning (2020:115) 

om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, 

överlämna uppgifter på entreprenad till annan huvudman utöver vad som 

föreskrivs i 23 kap. SL 

 

Verksamheten ska bedrivas i sådan omfattning att barn eller elever som ska 

erbjudas förskola eller fritidshem enligt skollagen och har en vårdnadshavare 

som deltar i samhällsviktig verksamhet kan erbjudas omsorg i den omfattning 

det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. 

 

Omsorg ska även erbjudas barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i 

behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola 

eller fritidshem. Verksamheten ska så långt som möjligt motsvara den 

verksamhet som barnet normalt skulle delta i.   

 

Ljungby kommun föreslår ett avtal framtaget av SKR. Avtalet regler 

förhållandet mellan Ljungby kommun och den fristående aktören som omnämns 

som bolaget i avtalet. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen. 

 

 

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse - Avtal om omsorg, 2020-06-06. 

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

eller annan pedagogisk verksamhet, 2020-05-11. 
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Bu § 95  2020/0051 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den administrative chefen redogör muntligt för den definitiva ekonomiska 

rapporten för maj 2020. Den totala prognosen visar på ett underskott på 9,3 

miljoner kronor, vilket är en ökning av det prognostiserade underskottet med 

2,15 miljoner kronor jämfört med i april. En djupare analys av faktiskt utfall och 

prognos för bland annat fritidshemsverksamheten redovisas. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 78. 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning 2020-05. 

• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och 

vuxenutbildningen 2020-05. 
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Bu § 96  2020/0331 600 

Information om prao läsåret 19/20 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnare Lars-Göran Andersson informerar om praktisk arbetslivsorientering 

(prao) för årskurs 8 under läsåret 2019/2020. Informationen gäller bland annat 

följande: 

 

• 62 procent av eleverna ordnade sin prao-plats själva. 

• Intresset för prao hos arbetsgivare för skolor, förskolor, vård och 

omsorg, mataffärer och caféer var stort. Bland småbutiker och mindre 

industrier var intresset svagare. Hos större industrier var intresset 

blandat. 

• Mentorerna har varit mer involverade än tidigare i prao-arbetet och 

intresset hos dem har varit stort. Studie- och yrkesvägledarna har därmed 

blivit avlastade i sitt arbete. 

• Intresset för prao hos eleverna har varit större än tidigare år. 

• Många arbetsplatser är bra förberedda inför prao, medan andra behöver 

förbättra sig. Arbetsgivarnas omdömen om prao-eleverna är i de allra 

flesta fall positiva. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 80. 
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Bu § 97  2020/0332 600 

Lokaler Agunnarydsskolan – information 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen har gett skolområdeschefen i uppdrag att kort 

informera nämnden om lokalsituationen på Agunnaryds förskola/skola. 

Skolområdeschefen har gjort en kort utredning i samråd med skolans rektor, 

samt kost- och fastighetsavdelningarna. 

Antalet barn på förskolan har ökat. Det finns en större barnkull födda 2016 på 

12 barn. Våren 2018 fanns 35 barn, i juni 2020 finns 42 barn på förskolan. De 

närmaste två läsåren ligger antalet elever i skolan på samma nivå men kommer 

sedan att öka något beroende på barn födda 2016. Omdisponering av lokalerna 

gör att man klarar de närmaste läsåren.  

Skolområdeschefen informerar om skollokalerna, vilka förändringar som har 

gjorts under de senaste åren och vilka alternativ som finns framöver. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 81. 
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Bu § 98  2020/0326 600   

IKT-plan för Ljungby kommuns utbildningsverksamhet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner IKT-plan för barn- och 

utbildningsförvaltningen. Planen ska gälla tillsvidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till IKT-plan för Ljungby kommuns 

utbildningsverksamhet. Förkortningen IKT står för informations- och 

kommunikationsteknik. 

I planen framgår att skolans verksamheter ska präglas av att digitaliseringens 

möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att 

resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Dokumentet beskriver hur 

skolor och förskolor i Ljungby kommun ska arbeta med digitalisering. 

Förvaltningen har i arbetet utgått från Skolverkets läroplan och styrdokument 

för skola och förskola. IKT-planen innehåller konkreta förslag på vad som ska 

ingå i begreppet digital kompetens. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02. 

• Förslag till IKT-plan för Ljungby kommuns utbildningsverksamhet. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 79. 
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Bu § 99  2020/0280 600 

Behovsanalys Torpa förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att att avvakta med beslut gällande 

förskolan och be tekniska förvaltningen titta på om det finns en lokal som går att 

renovera till en enavdelnings förskola och skyndsamt ge ett kostnadsförslag 

kring detta. När politiken fått denna information kan beslut tas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2020 fick barn- och utbildningsförvaltningen kännedom om att 

förskole- och fritidshemslokalen i Torpa hade allvarliga brister som behövde 

utredas närmare. Ett beslut om att flytta de 16 förskolebarnen och 6 eleverna 

fattades omgående och genomfördes skyndsamt. 

Utredningen av bristerna visar att lokalen inte är godkänd att användas. 

Fastighetsavdelningen har meddelat att de kommer att föreslå tekniska nämnden 

att byggnaden rivs. 

Barn- och utbildningsnämnden gav 29 april 2020, § 71 förvaltningen i uppdrag 

att ta fram en behovsanalys för Torpa förskola. Förvaltningens behovsanalys 

visar att det i framtiden väntas finnas ett litet underlag för förskola i Torpa, då 

det föds få barn i upptagningsområdet. Behovet av fritidshem bedöms som litet. 

Behovsanalysen visar även att det finns möjlighet att placera barn och elever vid 

förskola och fritidshem i Lidhult. Flera av de barn och elever som flyttades från 

Torpa är idag inskrivna i Lidhult. 

Förvaltningen bedömer att det finns tre huvudalternativ inför framtiden: 

1. Ingen förskoleverksamhet eller fritidshemsverksamhet bedrivs i Torpa. 

2. Den äldre byggnaden på samma plats renoveras för att bedriva en mindre 

verksamhet 

3. En ny lokal för byggs för att bedriva en mindre verksamhet. 

 

Förvaltningen bedömer att fritidsverksamheten i Torpa ska flyttas till Lidhult 

och att befintligt beslut om skolskjuts för barn på Torpa fritidshem ses över. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-01. 

• Behovsanalys förskola och fritidshem i Torpa. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 85. 

 

 

 

Skickas till 

Tekniska nämnden  
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Bu § 100  2020/0619 600   

Kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan 
vid Kungshögsskolan 2 – redovisning av åtgärder till 
Skolinspektionen  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och 

överlämnar redogörelsen till Skolinspektionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning på särskolan, årskurs 7–9. 

Utifrån granskningen har Skolinspektionen beslutat att ett utvecklingsarbete 

behöver inledas. Rektorn behöver skapa förutsättningar för samtliga lärare som 

undervisar eleverna i grundsärskolan att utveckla bedömarkompetensen genom 

samarbete med kollegor. 

Enligt Skolinspektionens beslut ska barn- och utbildningsnämnden senast 24 

augusti 2020 redovisa åtgärder utifrån utvecklingsområdet och åtgärdernas 

resultat. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver åtgärder enligt nedan: 

• Lärarna i grundsärskolan har gått igenom och visat dokumenten 

”Dokumentation grundsärskolan år 1–6 skriftligt omdöme, centralt 

innehåll och kunskapskrav” och ”Dokumentation grundsärskolan år 7–9 

skriftligt omdöme, centralt innehåll och kunskapskrav” för lärarna i 

grundskolan. De har beskrivit hur de använder dessa dokument och 

bestämt att även lärarna i grundskolan använder dessa. 

• Lärarna i grundsärskolan har redogjort för en detaljerad plan för varje 

stadie utifrån läroplanen uppbyggd kring teman. Diskussion fördes 

gällande mer samplanering mellan de praktiskt estetiska och teoretiska 

ämnena kring dessa teman.  

• Lärarna i grundskolan har fått tillgång till grundsärskolans Classroom. 

• Diskussion har förts kring vad ledorden i kursplanerna betyder, så att 

samma tolkning av orden görs. 

• Nästa läsårs elever/elevgrupper diskuterades och 

undervisningsgrupperna gjordes om utifrån nya förutsättningar. 

 

Effekter som förväntas utifrån åtgärderna 

• Likvärdig bedömning 
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• Gemensamma underlag 

• Närmare samarbete mellan lärare i grundskola och grundsärskola 

 

Följande ytterligare åtgärder planeras: 

• Från och med höstterminen 2020 kommer träffar mellan lärare i 

grundskolan och lärare i grundsärskolan finnas inplanerade i 

terminskalendariet. Två träffar per termin planeras in. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-04. 

• Bilaga 3: Mall för huvudmannens redovisning till Skolinspektionen, 

Kungshögsskolan, daterad 2020-06-04. 

• Skolinspektionens beslut 2020-01-23. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 88. 

 

 

 

Skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-06-17 
 

20(29) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 101  2020/0340 600 

Utökade resurser till fritidsverksamhet på grundsärskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen tar reda på hur stor 

kostnad beslutet skulle innebära och hur stort överskottet är gällande 

grundsärskolans budget innan beslut fattas. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevtalet på grundsärskolan har under senare år ökat.  

Resursfördelningssystem för fritidshemsverksamheten har generat 0,2 

åa/särskoleelev vilket innebär 8 timmar/vecka. I den resursfördelningen har 

ingen hänsyn tagits till antalet timmar eleven har haft fritidshemsplats. Flera av 

eleverna har nu 20 – 25 timmars tillsyn/vecka.  

Elever som har rätt till en annan skolform (grundsärskolan) har genom sina 

funktionsnedsättningar stort behov av pedagogiskt och socialt stöd även när de 

är i fritidsverksamheten.   

För att ge förutsättningar för en bra fritidsverksamhet för alla barn på 

Kungshögsskolans fritidshem äskar rektor Gun Andersson om medel för 

ytterligare en tjänst att placera på fritidshemmet.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Förvaltningen ser behovet av att utöka bemanningen på fritidshemmet. Detta 

fritidshem är Ljungbys enda fritidshem med en integrering av grundsärskola. 

Antal elever från grundsärskolan har under senare år ökat i antal och inför höst 

terminen 2020 kommer flera yngre elever att börja på skolan.  

En organisations- och bemanningsutredning bör göras gällande hela 

särskoleverksamheten i Ljungby kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att utöka fritidshemsbemanningen på grundsärskolan med en tjänst fr o m ht 

2020. 

Om antal elever minskar ska bemanningen anpassas. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09. 
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Yrkanden 

• Tilda Ragnarsson (M) yrkar att förvaltningen tar reda på hur stor kostnad 

beslutet skulle innebära och hur stort överskottet är gällande 

grundsärskolans budget innan beslut fattas. 

• Melena Jönsson (SD) och Helena Vuorio (SD) yrkar att förvaltningen 

utökar fritidshemsbemanningen på grundsärskolan med en tjänst under 

höstterminen 2020 och att en organisations- och bemanningsutredning 

bör göras gällande hela särskoleverksamheten i Ljungby kommun.  

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att förvaltningens förslag till beslut är 

huvudförslag. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  

  

1. Tilda Ragnarssons (M) yrkande och Melena Jönssons (SD) och Helena 

Vuorios (SD) yrkande ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget.  

 

2. Huvudförslaget ställs mot det förslag som barn- och utbildningsnämnden 

utser till motförslag.  

  

Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag till beslut och Nej-röst för det förslag 

som barn- och utbildningsnämnden utser till motförslag.  

 
Beslutsgång 1 - i omröstning om motförslag 

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

Tilda Ragnarssons (M) yrkande. Ja- röst för att bifalla Tilda Ragnarssons (M) 

yrkande  och Nej-röst för att bifalla Helena Vuorios (SD) och Melena Jönssons 

(SD) yrkande 

Omröstningen resulterade i 3 ja-röster, 2 nej-röster och 5 som avstår. 

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden därmed har utsett Tilda 

Ragnarssons (M) yrkande som motförslag i omröstningen. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Magnus Johansson (M) ersättare 

för Marcus Walldén (M) 

X   

Jan-Erik Andersson (C)   X 

Tilda Ragnarsson (M) 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 3 2 5 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Tilda Ragnarssons (M) 

yrkande. Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag till beslut och Nej-röst för 

att bifalla Tilda Ragnarssons (M) yrkande 

Omröstningen resulterade i 4 ja-röster, 5 nej-röster och 1 som avstår. 

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden därmed beslutar att bifalla 

Tilda Ragnarssons (M) yrkande att förvaltningen tar reda på hur stor kostnad 

beslutet skulle innebära och hur stort överskottet är gällande grundsärskolans 

budget innan beslut fattas. 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Magnus Johansson (M) ersättare 

för Marcus Walldén (M) 

 X  

Jan-Erik Andersson (C)  X  

Tilda Ragnarsson (M)  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 1 
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Bu § 102  2020/0371 600   

Information om inkommet nämndinitiativ 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om inkommet 

nämndinitiativ och kommer att ta upp ärendet vid nästkommande sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs vart tredje år.  

 

Den senaste PISA-undersökningen (utförd 2018) som offentliggjordes den 3:e 

december 2019 visade på förbättrade siffror för den svenska skolan jämfört med 

den tidigare mätningen. Artikel i Expressen samma datum angav dock att över 

11 procent inte fick delta i PISA eftersom de inte kunde svenska. Det är den 

högsta siffran av exkludering av alla länder som deltar i PISA-undersökningen.  

  

Enligt PISAS regler, som alla deltagande länder måste följa, får man endast 

undanta nyanlända elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år och 

individer med funktionshinder. Enligt artikel i Expressen den 3:e juni 2020 har 

tidningens granskning visat på att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt 

plockats bort ur Pisa-urvalet. Om reglerna följts skulle de svenska resultat varit 

betydligt lägre och sannolikt visat på en nedgång jämfört med tidigare mätning 

enligt granskning. 

 

Sverigedemokraterna anser att det är oerhört allvarligt om undersökning som 

syftar till att kartlägga kunskapsnivåer i skolan förvanskas vilket sannolikt 

minskar önskan att göra nödvändiga förbättringar inom skolans område i 

Sverige. 

 

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar: 

 

Att utreda om aktuella skolor i Ljungby kommun följt regeln att låta samtliga 

berörda elever med minst ett års studier i svenska vara med i PISA-

undersökningen 2018. 

 

Beslutsunderlag 

• Sverigedemokraternas nämndinitiativ, 2020-06-17. 
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Bu § 103  2020/0308 606   

Utskrivning från den kommunala grundskolan med 
anledning av vistelse utomlands  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleven XX personnummer XX 

härmed skrivs ut ur grundskolan i Sverige och skolplikten i Sverige avslutas 

härmed.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen informerar om ett elevärende där en elev ska 

skrivas ut från den kommunala grundskolan med anledning av vistelse 

utomlands. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 89. 
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Bu § 104  2020/0309 606   

Utskrivning från den kommunala grundskolan med 
anledning av vistelse utomlands  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleven XX personnummer XX 

härmed skrivs ut ur grundskolan i Sverige och skolplikten i Sverige avslutas 

härmed.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen informerar om ett elevärende där en elev ska 

skrivas ut från den kommunala grundskolan med anledning av vistelse 

utomlands. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 90. 
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Bu § 105  2020/0310 606   

Utskrivning från den kommunala grundskolan med 
anledning av vistelse utomlands  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleven XX personnummer XX 

härmed skrivs ut ur grundskolan i Sverige och skolplikten i Sverige avslutas 

härmed. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen informerar om ett elevärende där en elev skrivs ut 

från den kommunala grundskolan med anledning av vistelse utomlands. 

Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09, § 91. 
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Bu § 106      

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 anställning av rektorer på 

bland annat Hjortsbergskolan och Astradskolan. Samtliga rektorstjänster 

är nu tillsatta inför höstterminen. Nya rektorer bjuds in att presentera sig 

för nämnden vid kommande sammanträden. 

• Presentation av Sunnerbogymnasiets nya rektor för vård- och 

omsorgsprogrammet, sfi och vux. 

• Gymnasiechefen redogör kort för omvalen till gymnasiet. 26 elever som 

i år gjort ett omval. 

• Gymnasiechefen informerar om veckans studentfirande som har fått 

mycket beröm. Många positiva reaktioner har kommit in både från 

studenterna själva och från deras anhöriga. Smålänningen sände live från 

student utspringet och hade cirka 2000 följare. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att skolavslutningarna på 

grundskolan har gått mycket bra. 
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Bu § 107      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

Bu 2020/0035.606 

Beslut 2020-05-29 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. 

 

Bu 2020/0068.623 

Dom 2020-05-20 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande skolskjuts enligt 

skollagen. 

 

Bu 2020/0368.600 

Beslut 2020-06-02 från Kommunstyrelsen om att upphäva verksamhetsplan för 

sociala investeringar. 

 

Bu 2020/0369.600 

Beslut 2020-06-02 från Kommunstyrelsen om revidering av verksamhetsplan 

för klimatanpassning. 

 

Bu 2020/0370.600 

Beslut 2020-03-10  från Kommunstyrelsen om att ställa in ett av 

kommunstyrelsen sammanträden år 2020. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-05-13. 
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Bu § 108      

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 2020-05-19 till och med 2020-06-09.   

 

Bu 2020/0336.606 

Beslut av rektor 2020-05-07 om att inte flytta upp elev. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

 

 

 

 


