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Bu § 109      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Språkförskolan  

• Biblioteksplanen 

• Familjecentralen 

 

Ärendena behandlas som informationsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare några ärenden behöver läggas till dagordningen som 

informationsärenden.  
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Bu § 110  2020/0472 043 

Ryssbygymnasiets antagning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasiechefen informerar om det avtal som håller på att tas fram i samarbete 

mellan Ryssbygymnasiet och Sunnerbogymnasiet. Sunnerbogymnasiet kommer 

från och med nästa läsår att ta hand om Ryssbygymnasiets 

antagningsorganisation 
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Bu § 111 2020/0439 600 

Distansundervisning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen 

och ger gymnasiechef mandat att besluta enligt Förordning (2020:115) 11a § 

och där att tillämpa Förordning (2020:115) 7 § enligt följande: 

Gymnasiechef beslutar att bedriva undervisningen på distans enligt Förordning 

(2020:115) 7:1 §.  

Gymnasiechef beslutar hur undervisningstiden skall räknas vid 

distansundervisning Förordning (2020:115) 7:2 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit en förändring i Förordning (2020:115) 11a § som innebär att 

huvudmannen kan besluta om att bedriva utbildning på distans inom grundskola 

och gymnasieskola.   

Undervisningen skall i möjligaste mån bedrivas så eleverna kan vara på plats i 

skolan.  

Syftet är att minska risken att eleverna blir utan garanterad undervisningstid.  

7 § En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges 

undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är 

åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. 

skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039). 

Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska 

huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen ska 

anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot den 

garanterade undervisningstiden. 

 
Förvaltningens bedömning och överväganden 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att gymnasiechef får avgöra om 

undervisningen skall ske på distans eller på annat sätt.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 94. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-11. 
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Bu § 112 2020/0102 040 

Omvärldsanalys 2020/2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att godkänna omvärldsanalys för 

budget 2021 samt överlämna denna till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget har det för barn- och utbildningsnämnden beslutats om 

besparingar motsvarande 10 miljoner kronor för år 2020. Beslutet ifrån 

kommunfullmäktige i juni 2019 medförde besparingar inom förskola 

motsvarande 2,5 miljoner kronor och i februari år 2020 beslutades besparingar i 

barn-och utbildningsnämnden om ytterligare 7,5 miljoner kronor. Besparingarna 

beslutade i februari 2020 härrör till största del anpassning för att kunna hantera 

ökade lokalkostnader. 

Omvärldsanalysen visar demografiförändringar och volymer, kvalité, 

kostnadsjämförelser, lagar och regler, statsbidrag inför budgetår 2021.   

Ekonomisk sammanställning 

Totala kostnader som inte kan finansieras inom egen ram 

2021 

 

  

Förskola  

Regnbågens förskola – Lokalhyra och drift mellanskillnad 

nybygg. 

2 000 tkr 

Bergalyckans förskola ökning internhyra 2021 400 tkr 

Klöverängens förskola – Lokalhyra och drift mellanskillnad 

nybygg. 

1 500 tkr 

Totalt förskola 3 900 tkr 

  

Grundskola  

Länstrafikens administrativa kostnad för skolskjuts 600 tkr 

Skolsköterska centrala elevhälsan 750 tkr 

Lärverktyg (ambitionshöjning) 3 000 tkr 

Lärarassistenter  750 tkr 

Skolbibliotekarie 550 tkr 
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DF-Respons  100 tkr 

Hjortsbergskolan ökning internhyra 2021 1 100 tkr 

Totalt grundskola 6 850 tkr 

  

Gymnasieskola  

3 speciallärare till Fokus 1 800 tkr 

Totalt gymnasieskola 1 800 tkr 

  

Totalt samtliga verksamheter 12 550 tkr 

 

Investeringar som inte kan finansieras inom egen 

investeringsram 

 

  

Anläggningsfordon Bygg och anläggningsprogrammet 1 500 - 2 000 tkr 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 95. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-10. 

• Specificering-generella-statsbidrag. 

• Specificering-riktade-statsbidrag. 

 
 
Skickas till 
Budgetberedningen 
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Bu § 113 2020/0221 002 

Delegationsordning 2020 version 5 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

delegationsordning, samt att denna ska börja gälla från och med 2020-08-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med delegation av beslutanderätt avses barn-och utbildningsnämndens rätt att låta 

någon annan fatta beslut å barn-och utbildningsnämndens vägnar, men barn-och 

utbildningsnämnden är ändå ansvarig för de beslut som fattas. Mottagaren av 

delegerad beslutanderätt benämns delegat. 

Syftet med att barn-och utbildningsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är att 

ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, 

riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Syftet att också åstadkomma en 

effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning 

och att därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. 

Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 

befogenheter. 

Meningen är att delegationsordningen framöver ska vara ett levande dokument. 

Följande ändringar/tillägg har gjorts:  
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 96. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-11. 

• Delegationsordning med markerade justeringar 2020, 2020-08-11. 

• Delegationsordning 2020 (version 5), 2020-08-11. 

 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen
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Bu § 114 2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

juli månad år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Den administrative chefen redogör för den definitiva ekonomiska rapporten för 

juli månad 2020.  

 

 

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

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 97. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-18. 

• Ekonomisk uppföljning 202007 - Prel BUN. 

• Ekonomisk uppföljning 202007 - Prel Gy. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-08-18. 
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Bu § 115 2020/0440 040 

Delårsbokslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut efter juli 

månad år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef ger en preliminär redovisning över delårsbokslut för barn- 

och utbildningsnämnden 2020. 

Total budgetram motsvarar 688 288 tkr 

Förbrukning till och med juli månad uppgår till 58,4 procent.  

Utfall till och med juli månad uppgår till 401 800 tkr 

Riktvärde efter juli månad är 58,3 procent 

 

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

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 98. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-25. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-08-18. 

• Delårsbokslut måluppföljning 2020, 2020-08-25. 
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Bu § 116 2020/0240 600 

Resultatbalansering för chefer med flera ansvar och 
resultatenheter 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att chef som har flera 

resultatenheter kan omfördela såväl positivt som negativt resultat mellan sina 

ansvarsområden. 

Sammanfattning av ärendet 

Som huvudprincip gäller att över- och underskott inom driftbudgeten tas med till 

kommande år. Med resultatbalansering menas att över- och underskott överförs 

till nästkommande årsbudget. Nuvarande verksamhetsplan gäller från och med 

bokslut 2019. Fördelning av överskott görs så att en tredjedel ska fördelas till 

resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel 

fördelas till kommunstyrelsen. 

Överskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslutet. 

Fördelning av underskott görs så att hela underskottet fördelas till 

resultatenheterna. Underskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året 

efter bokslutet. 

Chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen kan ansvara för flera 

resultatenheter. Chefer efterfrågar att själva kunna hantera resultatbalansering 

mellan sina enheter.  

Fördelen med att chefer får möjlighet att hantera resultatet mellan sina enheter 

kan bidra till ökad jämlikhet för de berörda verksamheterna, eftersom det 

påverkar resursfördelningen till enheterna.  

Nackdelen med att chefer får möjlighet att hantera resultatet mellan enheterna 

kan medföra att det blir mer komplext att följa de specifika enheternas faktiska 

resultat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att chef som har flera 

resultatenheter kan omfördela såväl positivt som negativ resultat mellan sina 

ansvarsområden, då fördelarna överväger nackdelarna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 100. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07- 15. 
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Bu § 117 2020/0438 600 

Öppna jämförelser 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom 

områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i 

ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i 

jämförelse med andra kommuner. 

KKiK ger en bra lägesbild av kommunen för förtroendevalda och kan utgöra 

grund för den egna styrningen av kommunen. 

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. 

Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal 

kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av 

stöd och omsorg. 

Syftet med nyckeltalen inom det redovisade området är enligt SKR att: 

• få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till 

förskoleplatser i förhållande till behov, 

• ge kunskap om kommunens resultat inom skolan, samt få kunskap om 

elevernas känsla av trygghet i skolan, 

• ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i 

ämnena svenska, inklusive svenska som andraspråk (nyckeltalet är även 

värdefullt ur integrationsaspekt då svenska som andra språk ingår), 

• ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6, 

få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhet, 

• ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är 

folkbokförd i kommunen, 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 101. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-11. 

• Öppna jämförelser förskola och grundskola 2016-2019, 2020-08-11. 
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Bu § 118 2020/0282 600 

Avtal med fristående skolor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna avtal om omsorg för vissa 

barn och elever i  förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet. 

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 förskoleenheter, 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. Endast förtydliganden har 

gjorts i avtalstexten.  
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Avtalet reglerar förhållandet mellan Ljungby kommun och den fristående 

aktören som omnämns som bolaget i avtalet. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 102. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-15. 

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

eller annan pedagogisk verksamhet, 2020-07-15. 

 

Skickas till 

Fristående skolverksamheter i Ljungby kommun.
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Bu § 120 2019/0397 611 

Resultat grundskolan läsåret 2019- 2020  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisningen utgår från de tidigare fastställda nyckeltal som finns i Ljungby 

kommun.  

Analys med förslag till åtgärder redovisas vid nämndens möte i september.  

Antalet elever totalt i Ljungby Kommun var år F-9 var i juni läsåret 2019-2020 

3225.  I den kommunala skolan fanns i juni 3025 elever år F-9. 

Nyckeltal 

I årskurs 3 redovisas vilka delprov i de nationella proven en elev har klarat och 

inte. På grund av Covid-19 har inte några nationella prov genomförts våren 

2020.  

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

E i alla ämnen har minskat marginellt till 74,6 procent våren 2019. Våren 2019 

var pojkar och flickor resultat bättre i Ljungby kommuns grundskolor än i riket. 

Skillnaden mellan flickor och pojkars resultat har minskat marginellt och är nu 

5,2 procentenheter. 

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

gymnasiets yrkesprogram är våren 2020 82,77 procent. En marginell förbättring. 

 

Tar vi bort de elever som räknas som nyanlända, det vill säga har varit mindre 

än 4 år i Sverige, är behörighetsgraden 87,34 procent. 

Våren 2019 var behörigheten i riket 86,7 procent och i Ljungby 87,93 procent 

exklusive nyanlända.  

 

Meritvärde i åk 9 i den kommunala grundskolan ökade något våren 2020 till 225 

 poäng.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 104. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-30. 

• Bilagor resultat våren 2020. 
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Bu § 121 2020/0415 600 

Trivselenkät 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av trivselenkäten 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Trivselenkät genomförs från och med 2018 varje år under vårterminen i 

årskurs 3, 6, 9 och 3: dje året på gymnasiet. Tre områden som undersöks är 

trivsel, stress och trygghet. Svarsfrekvensen är mycket god i årskurs 3 och 

6, för åk 9 och åk 3 gymnasiet är den acceptabel. I år har Sverige, likt 

resten av världen blivit drabbade av Covid-19 pandemin. Det är värt att ta i 

beaktande att gymnasiet har bedrivit distansundervisning sedan mars månad 

och troligtvis påverkat svarsfrekvensen. Likaså har det varit mer frånvaro 

än vanligt i grundskolan. 

En övervägande del av eleverna, 76–83 procent, i Ljungby kommun uppger en 

positiv bild gällande trivsel i skolan och ligger bra till i jämförelse med 

Skolinspektionens rapport 2020. Vid en närmare analys av förra året ser vi att 

trivseln är oförändrad i åk 3 medan den ökat i åk 6, 9 ock 3 (GY) Gy med 4-5 

procentenheter. I åk 9 är det framförallt trivseln gentemot lärarna som ökat med 

4 procentenheter, men har sjunkit med 8 procentenheter gentemot sina 

klasskamrater. I gymnasiet är trivseln gentemot lärarna oförändrad, medan 

trivseln gentemot sina klasskamrater ökat med 8 procent och sjunkit gentemot 

andra elever i skolan med 4 procentenheter.  

 

Majoriteten av eleverna i åk 3, åk 6, åk 9 och åk 3 (GY) 77-91 procent, rapporterar 

att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan. I Skolinspektionens rapport 2020 

så uppger 79 -87 procent att de känner sig trygga. Trenden som syns i Ljungby 

kommun är att desto äldre eleverna blir desto fler som uppger sig känna trygghet 

i skolan, klassrummen och på rasterna. Generellt rapporterar flest elever att de 

känner sig trygga i klassrummet än ute på skolan i stort, oavsett ålder. I frågan om 

rädsla för andra elever i skolan rapporterade 30 procent av eleverna i åk 3 och 15 

procent av eleverna i åk 6 att de är rädda för en eller flera elever i skolan. I 

jämförelse med förra året har rädslan mot andra elever i skolan ökat med 5 

procentenheter i åk 3 och sjunkit med 3 procentenheter i åk 6. I Skolinspektionens 

undersökning 2020 är det 18 procent i åk 5 som svarat att de är rädda för andra 

elever i skolan. Rädslan för vuxna har ökat i år med fem procentenheter i åk 3 till 

12 procent och ökat med en procentenhet i åk 6 procentenhet till 14 procent. 
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Andelen elever som uppger sig ha blivit kränkta under läsåret är högst i åk 6 där 

25 procent uppger detta och 17 procent uppger att kränkningar förekommer en 

eller flera gånger i veckan/månaden. I åk 9 är det 23 procent som uppger sig ha 

blivit kränkta under läsåret och 13 procent som uppger att kränkningarna 

förekommer en eller flera gånger i veckan/månaden. I jämförelse med förra året 

är det 1-4 procent fler elever som uppger att kränkningar förekommer en eller 

flera gånger i veckan/månaden i åk 3, 6, och 9. I åk 3 (GY) är det en minskning i 

år från 8 till 5 procent som uppger att andra elever kränker dem en eller flera 

gånger i veckan/månaden samtidigt uppger 16 procent av eleverna att de blivit 

kränkta under sitt läsår. 

Vi ser att fler elever uppger sig vara stressade av läxor, följt av prov och minst av 

betyg. De äldre eleverna, åk 9 och 3 (GY), uppger i regel mer stress, 60-61 

procent, än de yngre eleverna i åk 3 och 6, 24-38 procent. I jämförelse med förra 

året så har stressen ökat något för eleverna i åk 3 men minska eller varit oförändrat 

för eleverna i åk 6, 9 och 3 (GY).  Stress relaterat till sociala medier rapporteras 

högre bland de äldre eleverna men är generellt relativt låg i Ljungby kommun.  

 
Förvaltningens bedömning och överväganden 
Varje skola har fått sina resultat sammanställda och de har analyserats i 

respektive elevhälsa. Underlaget används till skolornas likabehandlingsplan 

som ska motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Förvaltningen kommer att analysera trivselenkäten tillsammans med 

resultaten och kränkningsärenden.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 105. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-02. 

• Trivselenkät 2020. 
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Bu § 123 2020/0422 600 

Val av nytt dataskyddsombud 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Patrik Swedensköld till 

dataskyddsombud från och med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed 

tidigare dataskyddsombudet Annika Sandström. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare utsett Annika Sandström som 

dataskyddsombud för nämnden. Annika Sandström har avslutat sin tjänst inom 

kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Patrik Swedensköld 

ersätter Annika Sandström från och med den 17 augusti 2020 när han börjar sin 

anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

Organisatoriskt är Patrik Swedensköld underställd Carina Karlund. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 107. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-28. 

 

Skickas till 

Datainspektionen 
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Bu § 124 2020/0423 600 

Medborgarinitiativ om skolgårdslärare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för medborgarinitiativet och beslutar att 

utreda möjligheten till att införa och utveckla konceptet ”skolgårdslärare”. 

Utredningen återrapporteras till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

den 2 december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare föreslår i ett medborgarinitiativ2020-07-13 förslaget om att 

införa och utveckla konceptet ”skolgårdslärare” på varje skola och fritidshem i 

Ljungby kommun som strukturerar rasterna under barnens tid i skola och 

fritidshem 

Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn 

den möjligheten .Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja 

skolgårdens möjligheter, skapa alternativ sätt att röra sig i kombination med ett 

inkluderande förhållningssätt så kan man ge fler barn möjlighet att upptäcka och 

utvecklas i lek och rörelse. Rasten bör ses som lika betydelsefull som 

lektionerna. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket redovisar att det är 

möjligt att främja fysisk aktivitet på befolkningsnivå. Insatserna behöver då vara 

långsiktiga och riktas både till individer och till deras sociala och fysiska miljö. 

Skolan framhålls som en viktig aktör i ett sådant arbete (S2016/03245/FS). 

Aktuell forskning inom området visar att rasten är en outnyttjad resurs för 

lärande. 

Leken i en strukturerad rastverksamhet stärker många delar av det skolan ska 

arbeta för och uppnå. Inte minst i kapitel 1 och 2 i läroplanen. 

Medborgaren skriver i sin motivering att genom att ha en strukturerad rast 

verksamhet kommer barnet att känna sig som en del av ett större sammanhang. 

Rörelse under skoldagen kan främja elevernas utveckling. Det finns studier som 

visar på positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet, motorisk träning och 

skolprestationer. Därtill finns det en grupp elever som sällan eller aldrig deltar i 

skolans undervisning i idrott och hälsa, är stillasittande på rasterna, sällan tillhör 

föreningsidrotten och i övrigt inte är fysiskt aktiva på sin fritid. Skillnaderna är 

stora beroende på uppväxtort, kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Därför är 

det att ta tillvara de möjligheter och tillfällen som finns under skoldagen för att 

engagera och aktivera alla barn till mer rörelse, vilket i förlängningen kan leda 

till en mer jämlik hälsa och mer jämlika förutsättningar i skolan. 
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Strukturerad rastverksamhet har även en viktig roll i arbetet mot mobbing och 

kränkande behandling samt minskar både utanförskap och konflikter enligt 

forskning. Förslagsställaren refererar till framgångssagan om skolgårdsläraren 

Gustav Sundh och hans arbete. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 107. 

• Medborgarinitiativ, 2020-07-13. 

 

Skickas till 

Medborgaren 
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Bu § 125 2020/0371 600 

Sverigedemokraternas nämndinitiativ gällande PISA    

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndinitiativet bifalls och 

formulerar eventuellt uppdrag till förvaltningen. Uppdraget kommer efter 

beredning att återkomma till barn- och utbildningsnämnden senast december 

månad 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Den Sverigedemokratiska gruppen lämnade in ett nämndinitiativ på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni § 102. Nämndinitiativet handlar 

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. 

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: 
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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 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 109. 

• Sverigedemokraternas nämndinitiativ, 2020-06-17. 
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Bu § 126 2020/0279 

2020/0328 

600 

880 

 

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: 

• Gymnasiechefen informerar om den slutliga antagningen till 

gymnasieskolan läsåret 2020/2021. 85 procent av eleverna i Ljungby 

kommun har valt Sunnerbogymnasiet. Totalt har 369 elever antagits till 

gymnasiet hösten 2020 och det är nästan fullt på alla program. Antal 

obehöriga elever har dock ökat.  

• Gymnasiechefen informerar om att skolstarten på gymnasiet och 

vuxenutbildningen gick bra. Det går nu 950 elever på 

Sunnerbogymnasiet och 450 elever på vuxenutbildningen. Antal elever 

som söker till Sunnerbogymnasiet ökar för varje år. De högskole- 

förberedande programmen ökar. 

• Gymnasiechefen informerar om årets sommarskola som gick väldigt bra. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att rekrytering pågår för 

anställning av rektor på Bergalyckan och Vittaryd. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om situationen med trängsel på 

skolbussarna och meddelar att Länstrafiken nu har löst det med att sätta 

in fler bussar. Länstrafiken har också infört en trängselapp där man 

snabbt kan rapportera in incidenter. Förvaltningen har en god dialog med 

Länstrafiken. 

• Utvecklingsledaren informerar om biblioteksplanen som under 

sommaren 2020 revideras. Denna verksamhetsplan ska gälla för åren 

2020-2022 och ersätter nuvarande plan. Biblioteksplanen antas av kultur- 

och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 

kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Efter beslut i kultur- och 
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fritidsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 finns möjlighet att tycka 

till om remissutgåvan fram till 31 augusti 2020.   

• Utvecklingsledaren informerar om att förvaltningen har planer på att 

öppna upp familjecentralen då man ser att behov finns. Tanken är att 

öppna upp i mindre omfattning och att man vistas i utomhusmiljö. 

•  Utvecklingsledaren informerar om språkförskolan. 

Ljungby kommun driver sedan 2015 språkförskola för barn i hela länet i 

samarbete med Region Kronoberg. Logopeder från Region Kronoberg 

bedömer vilka barn som har behov av språkförskola och i diskussion 

med barn- och utbildningsförvaltningen bestäms vilka barn som erbjuds 

plats. Föräldrar erbjuds plats och därefter fattar hemkommunen beslut. 

Regionen står i nuläget för transportkostnader av barnen. Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har 1 april 2020, § 48 fattat ett 

beslut som bland annat innebär att regionen inte längre kommer att driva 

språkförskola i samarbete med Ljungby kommun, utan istället erbjuda 

logopedstöd till barn med behov på respektive barns förskola. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut kommer att påverka Ljungby 

kommun ekonomiskt om språkförskolan ska drivas vidare i nuvarande 

form. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta ställning till om 

språkförskolan ska finnas kvar och hur verksamheten i så fall ska 

bedrivas. En arbetsgrupp har bildats för att ge förslag på hur 

förvaltningen framledes kan nyttja den personalresurs och de lokaler vi 

har till buds. Tre nya barn har intagits till Språkförskolan i Ljungby inför 

höstterminen. Barnen erbjuds en termin och därefter fattas nytt beslut  

 

Beslutsunderlag 

• Remissutgåva av biblioteksplan för Ljungby kommun 2020–2022. 
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Bu § 127     

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

Bu 2020/0044.606 

Dom 2020-06-09 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. 

 

Bu 2020/0038.606 

Dom 2020-06-24 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. 

 

Bu 2019/0302.631 

Beslut 2020-06-15 från Kommunfullmäktige gällande godkännande av 

programarbete och tilldelande av budget för tillbyggnad av Ekebackenskolan. 

 

Bu 2020/0460.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0462.606 

Elevärende. Beslut om att inte flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0441.606 

Beslut 2020-08-14 om att flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0387.606 

Beslut 2020-06-08 om att inte flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0386.606 

Beslut 2020-05-18 om att flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0373.606 

Beslut 2020-06-17 om att flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 
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Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-06-09. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-08-12. 
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Bu  § 128     

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 2020-01-01 till och med 2020-08-18.   

 

Bu 2020/0412.606 

Beslut på delegation 2020-07-07 gällande uppskjuten skolplikt. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

 

 

 

 


