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Barn- och utbildningsnämnden

Begäran om beställning av skolmoduler
Redogörelse för ärendet
Med anledning av att genomlysning av elevsituationen i Ljungby tätort och analys av
senaste elevtalsprognosen gjorts, framkommer behov av att omedelbart hantera
lokalsituationen i Ljungby tätort.
Inflyttningen av barn/elever har legat över prognos och kommer i ett expansionsläge för
Ljungby att fortsätta vara hög.
Vi har under ett flertal år påpekat behov av lokaler för åk F-9 och är nu i ett läge där vi
har svårt lokalmässigt att hantera de elever vi redan idag har inne i systemet.
Astradskolan har under senare år tagit emot många elever. Här behöver vi nu
dimensionera upp och göra plats för nuvarande elever och förväntad ytterligare
utökning av elevantal.

Förslag till beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att beställa 7 st moduler för uppställning i anslutning
till Astradskolan.
Med denna kapacitet förväntas skolan lokalmässigt kunna hantera nuvarande och
kommande elevtal under en treårsperiod.

Nils-Göran Jonasson
Barn- och utbildningschef
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda
området och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja
Nej.
2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja
Nej
3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja
Nej.
4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja
Nej

