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Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger blandad information.




Justerandes sign

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:
 Agunnarydskolan
 Ryssbyskolan
 LSS enheten
 Sunnerbogymnasiet/ vuxenutbildningen
Elevenkäten årskurs 5 och 8 från hösten 2018 - Elevers syn på skolan
och skolmåltiderna.
Förvaltningens utvecklingsledare och kommunens kostchef informerar om
enkätundersökningen som genomförs i september varje år för alla elever i åk
5 och åk 8 i Ljungby kommun. Frågorna är hämtade från SKL:s öppna
jämförelser. Syftet med enkäten är att öka motivationen och måluppfyllelsen
i grundskolan. Resultatet presenteras för nämnden i slutet av året.
Med anledning av ny nämnd är informationen senarelagd, i syfte att ge
förtroendevalda inblick i hur vi systematiskt undersöker våra verksamheter.
461 av 672 intervjupersoner svarade på enkäten. För åk 5 gjorde 192 av 311
elever enkäten och detta motsvarar 61,7 procent av eleverna. För åk 8 var det
269 av 322 elever som svarade på enkäten. Det motsvarar 83,5 procent av
alla elever. Den stora ökningen i svarsfrekvensen står eleverna i åk 8 för.
I den gruppen ökade svaren med 63 procent. Fördelningen av svar per skola
är stor. 56 procent av de svarande 2018 tycker att skolarbetet gör dem
nyfikna och ger dem lust att lära sig mer. 2017 var den siffran 71,8 procent,
en minskning således med 25 procent för 2018.
En positiv riktning som vi ser för 2018, är att fler elever jämfört med 2017
får veta hur det går för dem i sitt skolarbete.
Det är andra gången som enkäten för skolmåltiderna görs och kostenheten
har skapat frågorna till den. Resultaten för denna enkät är relativt bra. Bäst
resultat har man fått från de mindre skolorna. Positivt bemötande av
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serveringspersonalen och att maten är god får goda svarsresultat.
De pedagogiska måltiderna kan utvecklas. Lika mycket pengar läggs på
skolmåltider som på läromedel.
Man har som mål att 70 procent av eleverna ska tycka att maten är god och
den siffran uppnår man i Ljungby kommun. Fria skolmåltider finns endast i
3 länder i hela världen.
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Presentation av kostverksamheten
Kommunens kostchef och biträdande kostchef informerar om sin
verksamhet. Enligt skollagen från 2011 ska skolmåltiderna var näringsriktiga
och kostnadsfria. Det finns 29 kök varav 19 är tillagningskök. Budgeten är
cirka 43 miljoner och livsmedelsinköp är på cirka 20 miljoner. Statens
Livsmedelsverks (SLV) riktlinjer och rekommendationer är att det ska vara
bra måltider i förskolan och skolan.



Ombyggnation av E4
Skolskjutshandläggaren informerar om E4ans ombyggnation. Trafikverket
bygger ut E4 till motorväg förbi Ljungby mellan trafikplats Toftaholm och
Hamneda. Sträckan är 3,2 mil. Arbetet beräknas ta fyra år, med start i mars
2019. Hela ombyggnaden av E4 sker i 5 olika delsträckor med start i de
norra delarna och avslut i söder. Trafikverket ansvarar för information till
berörda boende utmed respektive sträcka med utskick och kontinuerlig
uppdatering på sin hemsida. Förvaltningen samråder med Trafikverket och
kommer att informera berörda vårdnadshavare och elever om
trafiksituationen kräver planerade åtgärder under skoltid.



Bidragsbelopp till fristående verksamheter
Kommunen betalar bidrag till fristående verksamheter både i Ljungby
kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby
kommun. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per
barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför
varje år. Administrativ chef informerar om att det fortfarande pågår
beräkningar för detta. På grund av att samtliga justeringar inom ramar
mellan verksamheter ej ännu gjorts så kan bidragsbeloppen ej ännu
bestämmas. Därför finns det ingen möjlighet att redovisa bidragsbeloppen på
detta sammanträde.



Schablonersättning
Förvaltningens administrative chef informerar om kommuner som tar emot
nyanlända flyktingar för bosättning får ersättning under 2 års tid med
schablonbelopp som betalas ut för varje individ var tredje månad.
Varje kommun avgör hur ersättningen ska fördelas mellan olika
nämnder/verksamheter. Administrative chefen informerar om att det åter
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igen kommer göras förändringar i schablonersättningarna från och med den
1 januari 2020 enligt KS beslut § 32.
För barn 0-19 år kommer schablonersättningen fördelas till 48 procent.
För vuxna 20- 64 år kommer schablonersättningen fördelas till 54 procent
och för gruppen vuxna 65- år kommer schablonersättningen fördelas till 3
procent.


Gymnasiechefen ger en kort preliminär information om ansökningar till
Sunnerbogymnasiet hösten 2019. Det är 329 elever som nu går i årskurs 9
och som kan söka till gymnasiet läsåret 2019/2020 och av dem har cirka
81,8 procent valt Sunnerbogymnasiet.

Beslutsunderlag
 Rapport från tillsynsbesök Agunnarydsenheten, 2019-01-28.
 Rapport från tillsynsbesök på Ryssbyenheten, 2019-01-24.
 Rapport från tillsynsbesök på Sunnerbogymnasiet/ vuxenutbildningen, 201903-06.
 Rapport från tillsynsbesök på LSS enheten, 2019-03-11.
 Förvaltningens rapport 2019-03-11 om antagningen 2019.
 Presentation från kostavdelningen, 2019-03-27
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