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Justerandes sign   

 

Tid och plats 1 april 2020, klockan 16.15 – 16.39. Direktjustering § 51-54. 

Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C)  

Magnus Carlsson (S) 

Tilda Ragnarsson (M) 

Matthias Nelson (KD) ersättare för Emil Torstensson (KD) 

Eva Stridsberg (S) ersättare för Liselotte Åhlander (S)  

Petra Ruzsa Pal (S) 

Christian Johansson (V)  

Melena Jönsson (SD) 

Helena Vuorio (SD) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 52 

Anita Arnmark, administrativ chef, § 53 

 

Åhörare  

Justerare Helena Vuorio (SD) 

Justeringens  
tid och plats Direkt efter sammanträdets slut.   

Paragrafer 51-54   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Marcus Walldén (M) 

  

Justerare Helena Vuorio (SD) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 1 april 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 1 april 2020 

Överklagningstid 1 april 2020 – 22 april 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 23 april 2020 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet från och med vecka 16 2020
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Bu § 51      

Fastställande av dagordning  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ”Justering av avgifter 

förskola” utgår från dagordningen och att ärendet ”Beslut om att vädja till 

vårdnadshavare om att hålla barn hemma för att underlätta belastningen på 

förskolorna” och informationsärendet ”information kring lunchservering till 

gymnasieelever medan utbildningen bedrivs på distans” läggs till dagordningen.  

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i 

den utskickade kallelsen.  

Yrkanden 

Marcus Walldén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

ärendet ”Justering av avgifter förskola” utgår från dagordningen och att ärendet 

”Beslut om att vädja till vårdnadshavare om att hålla barn hemma för att 

underlätta belastningen på förskolorna” och informationsärendet ”information 

kring lunchservering till gymnasieelever medan utbildningen bedrivs på distans” 

läggs till dagordningen.  

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i 

den utskickade kallelsen.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Marcus Walldéns yrkande.  

Ordföranden finner att barn-och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med 

Marcus Walldéns yrkande.   
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Bu § 52  2020/0181 612 

Genomförande av laborationer, prov, praktiska moment 
och viss stödundervisning med mera på 
Sunnerbogymnasiet från och med vecka 16 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

möjlighet ges att genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss 

stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet och vuxenutbildningen från 

och med vecka 16 2020. 

Detta skall ske i mindre grupper (max 6 elever) och under samordnande former 

så att inte alltför många elever möts. 

Viss praktisk undervisning kan med fördel ske i utomhusmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den distansundervisning som nu bedrivits under längre tid för 

gymnasieleverna på Sunnerbogymnasiet syns nu oro för att alla gymnasieelever 

och vuxenutbildningselever inte kommer att nå examen i sommar. 

För att underlätta vill barn- och utbildningsförvaltningen ge möjlighet till att 

genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss stödundervisning med 

mera på Sunnerbogymnasiet från och med vecka 16 2020. 

Detta ska ske i mindre grupper och under samordnande former så att inte alltför 

många elever möts. Viss praktisk undervisning kan med fördel ske i 

utomhusmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av att viss del av 

undervisningen bör ske fysiskt på Sunnerbogymnasiet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01 

Yrkanden 
Marcus Walldén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

möjlighet ges att genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss 

stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet och på vuxenutbildningen 

från och med vecka 16 2020. 

Detta skall ske i mindre grupper (max 6 elever) och under samordnande former 

så att inte alltför många elever möts. 

Viss praktisk undervisning kan med fördel ske i utomhusmiljö. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Marcus Walldéns yrkande.  

Ordföranden finner att barn-och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med 

Marcus Walldéns yrkande.  
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Bu § 53  2020/0182 631 

Beslut om att vädja till vårdnadshavare om att hålla barn 
hemma för att underlätta belastningen på förskolorna 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen 

även fortsättningsvist kan vädja till vårdnadshavare att hålla barn hemma för att 

underlätta belastningen på våra förskolor. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen vädjar vid behov till vårdnadshavarna att 

hålla barnen hemma tillsvidare för att underlätta arbetsbelastningen i samband 

till situationen med coronaviruset. Detta innebär att vårdnadshavarna inte 

utnyttjar den tid de har rätt till och därmed sker även en avgiftsjustering.  

Förvaltningen ser nödvändighet av att vid behov kunna vädja till 

vårdnadshavare att hålla barn hemma för att underlätta arbetsbelastningen för 

förskolor vid stor påverkan av personals sjukfrånvaro. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01 

Yrkanden 

Marcus Walldén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- 

och utbildningsförvaltningen även fortsättningsvist kan vädja till 

vårdnadshavare att hålla barn hemma för att underlätta belastningen på våra 

förskolor. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Marcus Walldéns yrkande.  

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med 

Marcus Walldéns yrkande.  
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Bu § 54      

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Information kring lunchservering till gymnasieelever medan 

utbildningen bedrivs på distans 

Barn- och utbildningschefen informerar om en åtgärd varigenom 

gymnasieelever kan få skollunch även när utbildningen bedrivs på 

distans. Detta är en lösning som tagits fram förvaltningsövergripande 

och som kommer börja tillämpas efter påsk.   


