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Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

14 februari 2018, klockan 8.15-11.15.
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Stefan Bramstedt (M) ersättare för Ulla Hansson (M)
Bo Dalesjö (S), ersättare för Jerry Rogerstam (S)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Christian Johansson (V) ersättare för Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Linda Hellström (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Övriga
deltagande

Hans Holmqvist, skolområdeschef
Anna Gummesson, kommunikatör
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 10
Birgitta Bergsten, chef central elevhälsa och mångfald, §§ 11-12
Anna Johansson, chef för resursenheten, § 13
Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 16-17
Elisabet Larsson, utvecklingsledare, § 12
Marie Steneland, administrativ chef §§ 19-21
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 10-22
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 10-22
Mats Josefsson (SD), ej tjänstgörande ersättare

Justerare

Sabina D’zonlic (L)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 16 februari 2018 klockan 15.40.
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10-24
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Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss (C)

Justerare

Sabina D’zonlic (L)
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Barn- och utbildningsnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns digitala anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Överklagningstid

16 februari 2018 – 9 mars 2018

Anslaget nedtaget

12 mars 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 10

2018/0025
2018/0058
2017/0468

600
600
631

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:
 Kullerbyttans förskola


Preliminära ansökningar till Sunnerbogymnasiet inför läsåret
2018/2019



Åtgärder för ökad måluppfyllelse i grundskolan
Arbetsutskottet begärde den 10 januari 2018 § 5 att rektorer för kommunens
grundskolor skulle svara på ett antal frågor om resultaten i grundskolan
höstterminen 2017. Svaren redovisas.



Information om tillsyn på obekväm arbetstid
Tillsyn på vardagskvällar fram till klockan 22.00 kommer att erbjudas på
Donationsgatans förskola från hösten 2018.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut, 2018-01-31 § 16, 22, att notera informationen
och att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.
 Rektorernas svar på nämndens frågor kring resultat i grundskolan.
 Förslag till rutiner för barnomsorg på obekväm arbetstid.
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Bu § 11

2017/0304

600

Beslut utifrån en utredning om elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt utredningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen startade en ny elevhälsoorganisation med en
central elevhälsa i oktober 2012. Ledningsorganisationen gällande central
elevhälsa utvärderades våren 2017. Utredningen redovisades för barn- och
utbildningsnämnden den 18 oktober 2017. Förvaltningschefen fick då i uppdrag
av barn- och utbildningsnämnden att utreda förbättringsförslagen.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
utredningens förslag:
 Speciallärar- och specialpedagogrollen på Sunnerbogymnasiet tydliggörs
och specialpedagoger ingår i den centrala elevhälsan med samma
organisation som grundskolan.
 Chef för central elevhälsa arbetar fram en central elevhälsoplan som
beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Därefter tar varje skola fram
sin elevhälsoplan.
 Utbildningsinsatser för central elevhälsa, lokal elevhälsa och rektorer
fortsätter regelbundet där chef för central elevhälsa i dialog med
skolområdescheferna får ett utvecklingsansvar.
 Elevhälsans olika professioner och kompetenser ska bidra till det
systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och förvaltningsnivå för att
utveckla skolverksamheten. Därutöver ska lokala elevhälsans arbete
systematiskt utvärderas och ligga till grund för den centrala elevhälsans
arbete och utvärderingen.
Beslutsunderlag
 Utredning av förbättringsförslagen utifrån utvärderingen av
ledningsorganisationen gällande central elevhälsa, 2018-01-10.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 23, att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt utredningens förslag.
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Bu § 12

2018/0050

600

Elever med hög frånvaro från skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur
skolorna kan stöttas i sitt arbete med elever som har hög frånvaro.
Sammanfattning av ärendet
Elever med omfattande frånvaro riskerar i högre grad än andra att misslyckas i
skolan och att hoppa av skolan. Senare i livet riskerar dessa elever att hamna i
arbetslöshet, utanförskap och psykisk och fysisk ohälsa. Kontinuerlig närvaro i
skolan är grundläggande för att eleverna ska lyckas i skolan, i samvaron med
andra och i arbetslivet.
Ljungby kommuns skolor har bra frånvarosystem och rutiner är framtagna. Vi
har ett flertal elever som är ”hemmasittare” och elever med hög frånvaro.
Skolorna behöver stöd och hjälp med att hantera detta.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 24, att barn- och
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur skolorna
kan stöttas i sitt arbete med elever som har hög frånvaro.
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Bu § 13

2018/0039

600

Beslut om gallring av information inom LSS
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till nämndens
sammanträde i mars 2018.
Sammanfattning av ärendet
Hos Ljungby kommun har systemet VM Omsorg VO/LSS använts mellan åren
1996-2014. Systemet behöver avvecklas för att det inte längre finns någon
support eller utveckling av det. Idag har samtliga verksamheter inom socialt stöd
gått över till Treserva.
Informationen i systemet har förts över till Treserva men återstående delar av
informationen som ska bevaras för bland annat forskning har omvandlats till
digitala dokument. Dessa kommer att överlämnas till Sydarkivera som är
arkivmyndighet åt Ljungby kommun avseende digital information. De
bestämmelser om sekretess som finns i offentlighets- och sekretesslagen gäller
för handlingar som överlämnas till arkivmyndighet. Sekretessen gäller även i
förhållande till den avlämnande verksamheten.
Den information som bevaras är personakter som rör barn inom LSS eftersom
lagstiftningen kräver detta.
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar
av den myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte
bara för informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter
som finns.
Förvaltningen förslår att ärendet återremitteras till sammanträdet i mars.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 18 att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att gallra informationen i VM Omsorg
VO/LSS enligt lagstiftningen samt bevara information för barn placerade
inom LSS, samt att sök- och sammanställningsmöjligheterna av
informationen gallras i VM Omsorg VO/LSS.
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Bu § 14

2018/0044

603

Beslut om resursfördelning inom grundskola inför läsåret
2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen till grundskolan
läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Resurser till grundskolan tilldelas utifrån elevtal.
Sedan mätningen av elevtal som gjordes 15 januari 2017 har antal elever i
årskurs 1-6 ökat med 24 och i årskurs 7-9 med 8 elever.
Förvaltningen föreslår utifrån elevtalen och utifrån de principer för fördelning
som barn- och utbildningsnämnden fastställt att 144,42 heltidslärartjänster
fördelas till årskurs 1-6 och 71,04 heltidslärartjänster till årskurs 7-9 läsåret
2017/2018. Det ger en total lärartäthet med 8,31 tjänster per 100 elever.
Förutom dessa lärartjänster finns 5,5 heltidstjänster inom specialpedagogiska
teamet, 1 tjänst IKT-utvecklare och 2 tjänster i kommunresursen.
Avstämning av inskrivna elever i kommunala grundskolan genomförs vid två
tillfällen under läsåret, 15 maj och 15 oktober 2018. Justering av resurser efter
avstämningarna görs från 1 augusti 2018.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-26.
 Resursfördelning läsåret 2018/2019, 2018-01-16.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 14, att barn- och
utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen till grundskolan
läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens förslag.
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Bu § 15

2018/0045

603

Ramtimplan för grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i delegation att
besluta om ramtimplanen för grundskolan.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan.
Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6.
Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna
språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas
från årskurs 6. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018
kommer den tidigare timplanen att gälla. Huvudmannen får besluta om
ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden.

Förvaltningen föreslår följande beslut:
 Nuvarande ramtimplan läsåret 2017/2018 justeras enligt förslag inför
läsåret 2018/2019 för låg- och mellanstadiet. Högstadiet läser enligt
nuvarande ramtimplan läsåret 2018/2019.
 Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en stadietimplan för hela
grundskolan i Ljungby kommun med syfte att uppfylla kraven för alla
ämnen när det gäller garantitiden. Utredningen ska visa vilka
konsekvenserna blir för busstransporter och behov av lärare med olika
inriktning. Utredningen ska redovisa möjligheten av språkval med hjälp
av fjärrundervisning. Utredningen ska vara klar 15 oktober 2018.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-26.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 15, att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Bu § 16

2017/0394

600

Svar till Skolinspektionen efter inspektion 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom svaren till
Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört tillsyn av Ljungby kommuns
verksamheter inom fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Gällande förskola anser Skolinspektionen att Ljungby kommun följer
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. Däremot
har Skolinspektionen lämnat en del förelägganden gällande övriga
verksamheter.
Förvaltningen har tagit fram svar till Skolinspektionen gällande Hamneda-,
Åby- och Kungshögsskolan som barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig
bakom innan de skickas in. Svaren innehåller åtgärder som kommunen kommer
att vidta eller redan har vidtagit för att åtgärda det som Skolinspektionen har
påpekat.
Beslutsunderlag
 Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017 i Ljungby kommun, dnr 432016:10522, 2018-01-29.
 Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017 i Ljungby kommun, dnr 432016:10520, 2018-01-26.
 Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017 i Ljungby kommun, dnr 432016:10521.
Skickas till
 Skolinspektionen
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Bu § 17

2018/0004

600

Utökning av resurs till Bolmsö skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka resurser till Bolmsö skola från
2,3 till 3,0 tjänst under läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt en prognos för hösten 2018 kommer elevtalen på Bolmsö skola att ge 2,3
tjänst i resurs enligt den resursfördelningsmodell som nämnden använder sig av.
Förvaltningen föreslår att den resursen utökas för att kunna driva skolan vidare,
på grund av att:
 sårbarheten är stor vid exempelvis sjukdom,
 ensamarbete ska minimeras,
 kvaliteten i undervisningen blir bättre när fler pedagoger finns
tillgängliga för samarbete och professionsutveckling samt
 arbetsmiljön blir bättre totalt sett för både elever och personal.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-29.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 20, att barn- och
utbildningsnämnden utöka resurser till Bolmsö skola från 2,3 till 3,0
tjänst under läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens förslag.
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Bu § 18

2018/0054

603

Förslag till resursfördelning grundsärskolan och
gymnasiesärskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för läsåret 2018/2019 tilldela:
 14,2 tjänst till grundsärskola
 0,15 tjänst till integrerad elev på Lidhultsskolan
 4,1+0,5 tjänst till gymnasiesärskolan
 0,75 tjänst talpedagog på helheten
Sammanfattning av ärendet
Utifrån antalet elever i förvaltningens prognos föreslår förvaltningen att barnoch utbildningsnämnden fastställer följande resurser:
 14,2 tjänst till grundsärskola
 0,15 tjänst till integrerad elev på Lidhultsskolan
 4,1+0,5 tjänst till gymnasiesärskolan
 0,75 tjänst talpedagog på helheten
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-19.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 19 att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Bu § 19

2018/0052

630

Regler för förskola och fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola och fritidshem
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att se över möjligheterna att
erbjuda syskonförtur inom förskola och fritidshem. Förvaltningen föreslår nu att
syskonförtur ska erbjudas, i mån av plats. Därför behöver kommunens regler för
förskola och fritidshem uppdateras så att den omfattar syskonförturen och hur
den ska fungera.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-31.
 Förslag till regler för förskola och fritidshem, 2018-01-31.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 28, att barn- och
utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola och fritidshem enligt
förslag.
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Bu § 20

2017/0002

040

Bokslut för år 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för år 2017 visar på ett resultat på -3 090 000 kronor för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet.
Några händelser och avvikelser under året:
 Under sommaren 2017 erbjöds elever från årskurs 6 i grundskolan och
upp till årskurs 3 på gymnasiet att delta i sommarskola. Totalt deltog 109
elever. Sommarskolan är en frivillig undervisning för elever som har
svårigheter att nå målen för utbildningen, men syftar även till att
överbrygga språk- och kulturbarriärer för elever med annat modersmål
än svenska.
 Ljungby kommun rankades som den bästa skolkommunen i Kronobergs
län av Lärarförbundet. I riket hamnar kommunen på 79:e plats av 290
kommuner.
 Under våren gjordes en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de
är med förskolan. 98 procent av föräldrarna uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med verksamheten.
 Även för fritidshemmen gjordes under våren en central webbenkät till
alla föräldrar hur nöjda de är med fritidshemmen. 97 procent av
föräldrarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten
och det är en ökning med 10 procentenheter.
 I samma enkät angav 100 procent av föräldrarna att de är nöjda eller
mycket nöjda med verksamheten inom LSS/Planeten.
 Totalt var 78,2 procent av eleverna från de kommunala skolorna
behöriga till yrkesprogrammen på gymnasieskolan läsåret 2017/2018.
 Befolkningen i åldrarna 0-19 år har ökat med 94 fler än
befolkningsprognosen som ligger till underlag för budgeten 2017.
 Kostnaden för de fristående förskolorna har överskridit budgeten med 1
mkr. Lingbygdens förskola i Södra Ljunga har haft fler barn än
budgeterat.
 Två lite större investeringar som har utförts under året är ombyggnation
av Astradskolans aula och Kungshögsskolans samlingsrum till klassrum.
Beslutsunderlag
 Bokslut 2017, 2018-02-14.
Justerandes sign
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Bu § 21

2018/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en ekonomisk rapport innehållande bland annat en löneanalys
och utfallsrapport för januari 2018.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens ekonomiska uppföljning, 2018-02-09.
 Förvaltningens ekonomiska uppföljning för gymnasiet och
vuxenutbildningen, 2018-02-09.
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Bu § 22

2018/0051

816

Utredning utifrån en motion om fritidsgård för
gymnasieungdomar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav den 19 december 2016 kultur- och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden ett uppdrag att utreda behovet av en
fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern. Uppdraget är en del i en motion skriven
av Emma Johansson (S) och Matija Rafaj (S) och daterad 2016-08-16.
I ett svar skriver förvaltningarna att i arbetet som gått under namnet ”Allas barn”
har frågan behandlats, bland annat genom utökat ungdomsråd med elevråd från
Sunnerbogymnasiet med flera. På detta ungdomsråd ansåg inte gymnasieeleverna
att det finns ett behov av en ungdomsgård med personal, utan mer av spontana
mötesplatser. Förvaltningarna konstaterar att en kommunal fritidsgård för ungdomar
i gymnasieåldern i stort sett inte är efterfrågad av ungdomarna själva och därmed
inget som Ljungby kommun bör satsa på. Barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.
Under 2017 har kulturföreningen Teater 16 skapat en mötesplats för
kulturintresserade ungdomar. Studieförbundet ABF kommer i början av 2018 att
starta upp en verksamhet för äldre ungdomar på Bergagatan. Syftet är att vara en
spontan mötesplats för ungdomar 16 år och äldre där de kan vara med och forma
innehållet efter intresse. Fritidsgården har öppet för ungdomar som går i årskurs ett
på gymnasiet.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbilningsförvaltningsens, kultur- och fritidsförvaltningens
och socialförvaltningens svar på motion om fritidsgård för ungdomar i
gymnasieåldern, 2018-01-05.
 Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-01-31 § 27, att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.
Skickas till
Kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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Bu § 23

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2018/0062.600
Information från Skolverket gällande samordnare för nyanländas lärande.
Bu 2017/0217.040
Beslut 2018-01-29 från Kommunfullmäktige gällande förstärkning av barn- och
utbildningsnämndens budget.
Bu 2018/0029.021
Beslut 2018-01-29 från Kommunfullmäktige gällande att permanenta
lärarlönelyftet i Ljungby kommun.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-01-31
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Bu § 24

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande
ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts för läsåret 2018 tagna under perioden 2018-01-17 till och
med 2018-02-06.
Förvaltningsrättens beslut 2018-01-26, mål 5151-17. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet gällande skolskjuts.

Justerandes sign

