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Bu § 40

2019/0078

612

Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Växjö kommun från och med läsåret 2020/2021.
Skolan avser att starta följande program och inriktningar:
- Naturbruksprogrammet, inriktning Djur, 10 elever per år
- Naturbruksprogrammet, inriktning Skog, 5 elever per år
Utbildningarna planeras att starta år 2020.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Det program och de inriktningar som ansökan avser finns redan idag i regionen.
Att ytterligare en skola i regionen vill erbjuda detta program och dessa
inriktningar får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och
Sunnerbogymnasiet.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-20.
 Förvaltningens yttrande, 2019-04-03.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 31.
Skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign
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Bu § 41

2019/0084

612

Yttrande över ansökan från Jensen education college AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Jensen
gymnasium i Växjö kommun från och med läsåret 2020/2021.
Skolan avser att starta följande program och inriktningar:
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap, 30 elever per år
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, 20
elever per år
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap, 30
elever per år
- Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi, 25 elever per år
- Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik, 25 elever
per år
Utbildningarna planeras att starta år 2020.
Förvaltningens bedömning och överväganden
De program och de inriktningar som ansökan avser finns redan idag på skolor i
Växjö kommun. Att ytterligare en skola i Växjö kommun vill erbjuda dessa
program och inriktningar får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och
Sunnerbogymnasiet.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-27.
 Förvaltningens yttrande, 2019-02-27.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 32.
Skickas till
Skolinspektionen
Justerandes sign
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Bu § 42

2019/0085

612

Yttrande över ansökan från Hvilan utbildning AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan
Gymnasium i Halmstad kommun från och med läsåret 2020/2021.
Skolan avser att utöka sin verksamhet med inriktningen Beteendevetenskap på
Samhällsvetenskapsprogrammet. Man avser att ta in 25 elever per år från 2020
på den nya inriktningen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Det program och den inriktning som ansökan avser finns redan idag på skolor i
Halmstad kommun. Att ytterligare en skola i Halmstad kommun vill erbjuda
denna inriktning får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och
Sunnerbogymnasiet.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-22.
 Förvaltningens yttrande, 2019-02-25.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 33.
Skickas till
Skolinspektionen
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Bu § 43

2019/0099

612

Yttrande över ansökan från Värends Yrkesgymnasium AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande över
ansökan som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Värends yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Värends yrkesgymnasium i Alvesta kommun från och med
läsåret 2020/2021.
Skolan avser att starta följande program/inriktningar:
Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
12
12
12

Åk 2

Åk 3

12
12

12

Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
3
5
5

Åk 2
0
3
5

Åk 3
0
0
3

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Justerandes sign

Åk 1
20
20
24

Åk 2

Åk 3

20
20

20
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Fordons- och transportprogrammet, inriktning godshantering
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
3
5
5

Åk 2
0
3
5

Åk 3
0
0
3

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Antal 16-åringar
331
321
347
325
322
325

Sammanställning kommunala och fristående skolor
Program och inriktning

Bygg och anläggningsprogrammet,
anläggningsfordon

Skola
Sunnerbogymnasiet

Antal platser/åk
8

Bygg och anläggningsprogrammet,
mark och anläggning
Fordons- och transportprogrammet,
transport

0
Sunnerbogymnasiet

Fordons- och transportprogrammet,
godshantering

15
0

Ljungby kommun avser att erbjuda två av de sökta programmen och
inriktningarna läsåren 2019/2020 och 2020/2021.
Samverkan
Ljungby kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Kronobergs
län. Detta innebär att länets ungdomar är förstahands sökanden till alla
nationella program i länet. Undantaget är Markaryds kommun där ett separat
samverkansavtal finns. Detta avtal innebär att ungdomarna i Ljungby och
Markaryds kommuner är förstahandssökande till de utbildningar som inte finns i
den egna kommunen.
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Konsekvensbeskrivning
Ljungby kommun har en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet. Skolan
har under ett stort antal år haft inriktningen transport på Fordons- och
transportprogrammet. De senaste åren har intresset för inriktningen transport
minskat något. En nyetablering i grannkommunen kommer sannolikt påverka
Ljungby kommun negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer
konkurrerar om samma elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska.
Blir elevantalet för lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra
inriktningar i stället.
Inriktningen anläggningsfordon på Bygg och anläggningsprogrammet övertogs
från Alvesta kommun hösten 2014. Utbildningen är mycket kostsam och få
elever väljer denna inriktning. Förhoppningen är att inte bara Ljungby kommuns
egna elever ska söka denna inriktning utan även elever från våra
grannkommuner. En nyetablering i en av våra grannkommuner kommer
sannolikt att påverka kommunen negativt då konkurrensen redan idag är stor.
Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer bygg och
anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet minskat de
senaste läsåren. Konkurrensen om eleverna på dessa program är stor och
nyetableringar i vår region kan innebära att redan befintliga utbildningar tvingas
lägga ner då de riskerar att bli för kostsamma. Att utöka antalet
utbildningsanordnare inom dessa branscher är riskfyllt. Tvärtom borde
regionerna samverka mer så att utbildningsutbudet i regionen kan vara fortsatt
brett. Branschskolor är troligen en framtida lösning som möjliggör för
kommunerna att anordna även de mer kostsamma utbildningarna.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet.
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-28.
 Förvaltningens yttrande, 2019-03-01.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 34.
Skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign
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Bu § 44

2019/0076

612

Yttrande över ansökan från Ryssbygymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande över
ansökan som sitt eget.
Jäv
Lars Solling (L) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Ryssbygymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Ryssbygymnasiet i Ljungby kommun från och med läsåret 2020/2021.
Skolan avser att starta följande program/inriktning:
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, 12 elever per årskurs
En nyetablering i kommunen kommer sannolikt påverka Ljungby kommun
negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer konkurrerar om samma
elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska. Blir elevantalet för lågt
kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra inriktningar i stället.
Konsekvensbeskrivning
Ljungby kommun har en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet. Skolan
har under ett stort antal år haft inriktningen transport på Fordons- och
transportprogrammet. De senaste åren har intresset för inriktningen transport
minskat något. En nyetablering i kommunen kommer sannolikt påverka Ljungby
kommun negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer konkurrerar om
samma elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska. Blir elevantalet
för lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra inriktningar i
stället.
Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer fordons- och
transportprogrammet minskat de senaste läsåren. Konkurrensen om eleverna på
detta program är stor och nyetableringar i vår region kan innebära att redan
befintliga utbildningar tvingas lägga ner då de riskerar att bli för kostsamma. Att
utöka antalet utbildningsanordnare inom denna bransch är riskfyllt. Tvärtom
borde regionerna samverka mer så att utbildningsutbudet i regionen kan vara
fortsatt brett. Branschskolor är troligen en framtida lösning som möjliggör för
kommunerna att anordna även de mer kostsamma utbildningarna.
Justerandes sign
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I Ryssbygymnasiets ansökan skriver de att branschrepresentanter har kontaktat
skolan och bett dem starta en ny utbildning då bristen på
timmerlastbilschaufförer är stor. Ljungby kommun har kunskap om denna brist
men gör bedömningen att ytterligare en aktör som bedriver transportutbildning
kan riskera att färre elever söker till den kommunala skolan. På sikt riskerar vi
då att tvingas avveckla vår egen utbildning vilket inte skulle vara gynnsamt för
transportbranschen i stort. Hela transportbranschen är i stort behov av förare,
inte bara inom skogsnäringen.
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Antal 16-åringar
331
321
347
325
322
325

Sammanställning kommunala och fristående skolor
Program och inriktning
Fordons- och transportprogrammet

Skola
Sunnerbogymnasiet

Antal platser/åk
15

Ljungby kommun avser att erbjuda det sökta programmet och inriktningen
läsåren 2019/2020 och 2020/2021.
Samverkan
Ljungby kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Kronobergs
län. Detta innebär att länets ungdomar är förstahands sökanden till alla
nationella program i länet. Undantaget är Markaryds kommun där ett separat
samverkansavtal finns. Detta avtal innebär att ungdomarna i Ljungby och
Markaryds kommuner är förstahandssökande till de utbildningar som inte finns i
den egna kommunen.
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-20.
 Förvaltningens yttrande, 2019-04-01.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 35.
Skickas till
Skolinspektionen
Justerandes sign
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Bu § 45

2019/0073

612

Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata
Gymnasium AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid ProCivitas Privata gymnasium i Växjö kommun från och
med läsåret 2020/2021.
Skolan avser att utöka sin verksamhet med inriktningen juridik på
Ekonomiprogrammet. Man avser att ta in 12 elever per år från år 2020 på den
nya inriktningen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Det program och den inriktning som ansökan avser finns redan idag på skolor i
Växjö kommun. Att ytterligare en skola i Växjö kommun vill erbjuda denna
inriktning får sannolikt ingen påverkan för Ljungby kommun och
Sunnerbogymnasiet.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-18.
 Förvaltningens yttrande, 2019-02-19.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 36.

Skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign
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Bu § 46

2019/0072

600

Svar på motion- inför lärarassistenter för att underlätta
rekrytering, förbättra arbetsmiljön och höja skolresultaten
Beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att yrkande 1 bifalls.
2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att yrkande 2 avslås.
Sammanfattning av ärendet
Inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja
skolresultat yrkar den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Emma
Johansson Gauffin (S) och Magnus Carlsson (S) i en motion den 14 januari
2019.
De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar,
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man
renodlar lärarnas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning.
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte
innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med
statsbidrag.
Motionärerna yrkar därför att:
1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och
gymnasieskola.
2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen.

Justerandes sign
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I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att i
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då
Ljungby kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många
utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste
åren.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla första att-delen
om att utreda införande av lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå andra att-delen
om frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen konstaterar att svårigheter i att rekrytera behöriga lärare
föreligger. Under en period har samtal förts mellan förvaltning och rektorer om
hur arbetet med rekrytering och planering av verksamhet kan förbättras.
Eftersom prognoser nationellt visar att bristen på utbildade lärare enbart
kommer att öka behöver vi tänka på nya sätt när vi organiserar och rekryterar.
Därför behöver eventuella nya yrkesgruppers införande i förskola och skola
utredas.
Förvaltningen kommer att söka de statliga pengar som finns för att anställa
lärarassistenter.
Finansiering
Inom ram alternativt med statsbidrag.
Förvaltningens beredning
Under en längre tid har behovet av utbildad personal inom förskola och skola
diskuterats med både skolledare och fackliga organisationer. Vid de flesta av
våra tillsynsbesök framkommer det att behovet av fler utbildade finns.
Beslutsunderlag
 Socialdemokraternas motion, 2019-01-14
 Förvaltningens yttrande, 2019-03-15
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 30.
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas yrkande om att bifalla att-sats 2.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2 eller att bifalla att-sats 2 enligt
Magnus Carlssons (S) och Liselotte Åhlanders (S) yrkande.
Justerandes sign
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå att-sats 2 enligt arbetsutskottets förslag och
Nej-röst för att bifalla att-sats 2.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå att-sats 2.
Ledamot

Ja

Marcus Walldén (M)
Jan-Erik Andersson
(C)
Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson
(KD)
Lars Solling (L)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Christian Johansson
(V)
Tommy Odgaard
Andersen (SD)
ersättare för Melena
Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)

X
X

Summa

8

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X

X
3

Avstår

14(25)
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Bu § 47

2019/0193

600

Programfas Regnbågens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet och att
projektering och upphandling genomförs.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har bedömt att Regnbågens nuvarande lokaler behöver
ersättas. En behovsanalys och förstudie har genomförts och beslut om att
påbörja programfasen har tagits. Den planerade förskolan kommer att vara
dimensionerad för 120 barn fördelat på åtta avdelningar. Tillagningskök
kommer att finnas på förskolan. Byggnaden kommer att uppföras i två plan.
Denna form bör minska framtida drift- och energikostnader samt minska takoch grundläggningsareorna. Däremot krävs det något större
kommunikationsytor med anledning av trappor och hissinstallation. Därför
kommer riktvärdet på 11 m2 per barn enligt antagen lokalförsörjningsstrategi att
öka något. Enligt lokalförsörjningsstrategin skall det även finnas en
överkapacitet med 5 procent i tätorten, detta uppfylls genom en lokalökning med
5 procent, vilket i framtiden kommer att ge en mycket flexibel verksamhet med
möjlighet att tidvis ta emot fler barn på förskolan. Den totala byggnadsytan
beräknas därför bli ca 1550 m2 BTA. Nuvarande budget för förskolan är
upptagen till 36,5 Mkr. Nyligen avslutad upphandling för Klövervägens förskola
pekar på att budgetkostnaden måste öka till cirka 50 Mkr. Engångskostnader
härutöver består av rivning av befintlig byggnad cirka 2 Mkr och omläggning av
VA-ledningar cirka 1 Mkr. Den totala projektkostnaden blir därmed cirka 53
Mkr. Äskande av tilläggsbudget sker i samband med upphandling. För att
undvika uppställning av moduler för Harabergsgatans förskola måste
Regnbågens förskola vara klar 2020-12-31.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att ärendet är i linje med
kommunens vision. Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens
innehåll. Byggnaden kommer att förses med solceller på tak och ersätter en
gammal förskola med hög energiförbrukning. Detta gör att den totala
miljöpåverkan minskar.
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Förvaltningens beredning
Ett programarbete har utförts tillsammans med tekniska förvaltning. Arbetet har
kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer.
Programhandlingarna utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om
projektering för upphandling.
Beslutsunderlag
 Beskrivning av programarbetet, 2019-04-04 2.
 Lokalbehovsprogram 2019-04-04 3.
 Översiktligt tekniskt program 2019-04-04.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 37.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Bidragsbelopp till fristående verksamheter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående
verksamheter år 2019 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna både i Ljungby
kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby
kommun. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare)
än kommunen.
Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i
motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år.
Bidragsbeloppen för de fristående verksamheterna kan inte göras innan
budgeten är lagd.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nya bidragsbelopp för år 2019 enligt
underlag bidragsbelopp till fristående verksamheter.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till bidragsbelopp, daterat 2019-04-16.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 44.
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Plan för internkontroll
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande två processer ska granskas
under 2019:
 Antal elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
sjunker. Bedömningen är att risken är mycket sannolik att
måluppfyllelsen sjunker och konsekvenserna blir mycket allvarliga.
Måluppfyllelsen: Varför sjunker resultaten och vilka åtgärder krävs för
att vända utvecklingen?
 Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.
Bedömningen är att det är sannolikt att inte elevhälsans arbete främst är
hälsofrämjande och förebyggande och konsekvenserna blir mycket
allvarliga. Hur långt har vi kommit med de åtgärder som beslutades i
redovisningen till Skolinspektionen?
Sammanfattning av ärendet
Varje år ska respektive nämnd/styrelse göra kontroller av sig själva för att få
möjlighet att upptäcka områden i verksamheten som behöver utvecklas. Den
interna kontrollen inleds alltid med en risk- och väsentlighetsanalys för att
avgöra vilka områden som är mest aktuella att granska kommande år.
En risk- och väsentlighetsanalys har gjort tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens presidier.
Där poängsattes 5 olika processer och utifrån resultatet föreslår de att följande
två processer granskas under 2019 för barn- och utbildningsförvaltningen:
 Antal elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
sjunker. Bedömningen är att risken är mycket sannolik att
måluppfyllelsen sjunker och konsekvenserna blir mycket allvarliga.
Måluppfyllelsen: Varför sjunker resultaten och vilka åtgärder krävs för
att vända utvecklingen ? Granskning sker i september/oktober.


Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.
Bedömningen är att det är sannolikt att inte elevhälsans arbete främst är
hälsofrämjande och förebyggande och konsekvenserna blir mycket
allvarliga. poäng. Hur långt har vi kommit med de åtgärder som
beslutades i redovisningen till Skolinspektionen ?
Granskning sker i november.

Beslutsunderlag
 Risk- och väsentlighetsanalys med tjänsteskrivelser, 2019-04-17.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 43.
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Budget 2020 med behovsanalys och omvärldsbevakning,
investeringsplan 2020-2024
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och överlämnar
tjänsteskrivelsen daterad den 16 april 2019 till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett budgetunderlag som ska lämnas till
budgetberedningen för hela kommunen. I underlaget skriver förvaltningen bland
annat att det finns åtgärder att göra på grund av nya lagar och regler för
förskoleklass, lågstadiet, grundskole- och gymnasieutbildningen. Förvaltningen
behöver bland annat utöka resurserna för lärverktyg, lokalkostnader, skolskjuts,
skoldatatek, elevhälsan samt en administratör som ska arbeta med statsbidrag
och statistik.
Varje nämnd och förvaltning ska i budgetarbetet för 2020 göra en
omvärldsanalys, där man exempelvis kan se på vilka effekter
befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från brukarna eller förändrad
lagstiftning kan få för nämndens ekonomi. Nämnden ska även ta fram förslag till
investeringsbudget och plan för de kommande åren.
Omvärldsanalysen presenteras på budget dagen den 26 april 2019. Slutligt beslut
om budget tas i kommunfullmäktige den 17 juni 2019.
Den administrative chefen presenterar sin tjänsteskrivelse med förändrade behov
i framtiden, ny lagstiftning, specialdestinerade statsbidrag,
effektiviseringsmöjligheter och ambitionshöjningar, investeringsbehov inför
budget 2020.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan
för åren 2020 till 2024.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens omvärldsanalys/ Budget 2020, 2019-04-16.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 42.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den administrative chefen ger en ekonomisk rapport innehållande bland annat
en löneanalys och utfallsrapport för mars 2019.
Förvaltningen har en budget i balans.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens ekonomiska uppföljning, 2019-03.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 39.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

21(25)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 52

2019/0003

600

Yttrande av KPMG's revisionsrapport granskning av
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och
grundskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag:
a) Skriftliga rutiner gällande överlämnande av tillsynsansvaret från
vårdnadshavare till förskolan, och tvärtom, tas fram/implementeras på förskoleenheter.
b) Eventuell utökning av användning av besöksbrickor diskuteras med rektorer.
c) Rutinerna för inrymning återuppmärksammas och implementeras hos
personal.
d) Behov av antal öppna ingångar till enheterna diskuteras med rektorer/
förskolechefer.
e) Behov av dörrsignal vid entrédörrar diskuteras med förskolechefer.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
granskning av besökssäkerhet och skalskydd inom förskola och grundskola.
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat detta som ett riskområde mot
bakgrund av att det i Sverige har inträffat händelser av allvarlig karaktär där
obehöriga kunnat gå in på förskola och skola, även om det är ytterst ovanligt.
Förvaltningens bedömning och överväganden
I ett öppet samhälle är frågan hur vi på bästa sätt kan hantera de situationer som
ovan påvisas. Förskolor och skolor är en del av vår samhällsstruktur och utsätts
tack och lov, såsom beskrivits ovan, ytterst sällan för angrepp eller hot.
Alternativet för att helt kunna utesluta att någon obehörig går in är att ha helt
låsta skolor med bevakning. Detta är inte ett i nuläget önskvärt tillstånd. Dock
finns enkla och effektiva medel och metoder för att förebygga så att allvarliga
händelser inte inträffar. Enkla rutiner, vaksamhet och även tekniska lösningar
kan räcka långt. Vid nybyggnationer tas hänsyn till antal ingångar samt larm, lås
och uppläst meddelande vid utrymning
Förvaltningens beredning
Förvaltningschefen har berett frågan i samverkan med skolområdescheferna.
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Beslutsunderlag
 KPMG’s revisionsrapport gällande granskning av besökssäkerhet och
skalskydd på förskola och grundskola, 2019-12-19.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08.
 Kostnadsberäkning för exempelvis larm av entrédörrar är förhållandevis
låg men måste ställas mot eventuella olägenheter för barn och
verksamhet.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 40.

Skickas till
KPMG
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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:
 Bolmsöskolan
 Stensbergsenheten
 Ekebackens enheter



Återrapport angående pedagogiskt ledarskap
Skolområdeschefen ger en återrapport angående arbetet med pedagogiskt
ledarskap. Den förra nämnden fattade beslut om fem fokusområden som
förvaltningen ska arbeta med långsiktigt för att höja skolresultaten.
Förvaltningen har därefter utarbetat en verksamhetsplan som är
övergripande samt fem handlingsplaner, en för varje fokusområde. Det
fokusområde som förvaltningen arbetat mest intensivt med så här långt är
pedagogiskt ledarskap. En enkät har genomförts med lärare för att se hur de
uppfattat utvecklingsarbetet som gjorts. Före jul genomfördes en kort
undersökning med rektorer som lett arbetet ute på skolorna. Rektorerna är
till stor del positiva till det arbete som gjorts. Utifrån handlingsplanen finns
det fortfarande mycket kvar att göra när det gäller det pedagogiska
ledarskapet för både skolledare och lärare. Det handlar också om att inte
vara ensam i sitt uppdrag utan att ha en god organisationskultur där stöd och
hjälp av varandra i ett delat ledarskap finns. Detta gäller givetvis både lärare
och skolledare. Med säkerhet i sitt uppdrag är det enklare att prioritera,
delegera och kommunicera sitt ledarskap

Beslutsunderlag
 Rapport från tillsynsbesök Bolmsöskolan, 2019-03-26.
 Rapport från tillsynsbesök på Stensbergsenheten, 2019-02-27.
 Rapport från tillsynsbesök på Ekebackens enheter, 2019-02-05.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-01.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

24(25)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 54

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som
förtecknas i protokoll den 24 april 2019 § 55.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2018/0253.623
Dom 2019-04-09 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Bu 2019/0181.600
Beslut 2019-03-05 från Kommunstyrelsens personalutskott gällande tolkning
om ersättning för förtroendevalda som sitter i gemensam nämnd.
Bu 2019/0200.606
Ansökan om time-out resurs. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0198.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0459.606
Beslut 2019-04-10 från Kammarrätten gällande interimistiskt beslut i mål om
personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd.
Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0129.600
Dom 2019-03-15 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande ett LSS ärende, mål
nr 4472-17. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Ärendet är sekretessbelagt.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal - 2019-04-10.
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Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande
ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts för läsåret 2019/2020 tagna under perioden 2019-03-19 till
och med 2019-04-15.
Bu 2019/0151.606
Beslut på delegation 2019-03-25 gällande tidigareläggning av skolstart.
Sekretessbelagt ärende.
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