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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-03-25

Plats och tid

Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
den 25 mars 2015, klockan 13.15-16.10.

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Jennie Lundgren (M)
Magnus Carlsson (S)
Gunnel Nilsson (C)
Ulla Hansson (M)
Ann Arousell Sålebo (FP)
Susanna Tingbratt (KD)
Christian Johansson (V), ersättare för Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)

Övriga deltagande

Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, informatör
Tilda Ragnarsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Sabina D´zonlic (FP), ej tjänstgörande ersättare
Maida Dzanic (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Ingela Rosén (S), ej tjänstgörande ersättare
Nils-Göran Jonasson, skolområdeschef väster/söder, § 45
Ulrika Linder, PRIO-ledare, §§ 48-49
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 51-52
Elisabeth Roos Jonsson, rektor vuxenutbildningen, § 60
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 43-62
Christina Bertilfeldt, personalföreträdare, §§ 43-62

Utses att justera

Melena Jönsson

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret den 27 mars 2015 klockan 12.30.

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss

Justerande

Melena Jönsson

Paragrafer 43 - 63
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Organ

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

25 mars 2015

Överklagningstid

27 mars– 17 april 2015
18 april 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Katarina Mahot

Utdragsbestyrkande

2(26)

LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-03-25

Bu § 43
Fastställande av dagordningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Antagning till
yrkesvux hösten 2015 till dagordningen.
Ärendet
Ett ärende till ska behandlas på dagens sammanträde.
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600

Information från tillsynsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
samt fristående förskolor.
Ledamöter som varit på tillsynsbesök sedan föregående barn- och
utbildningsnämndssammanträde informerar om dessa. Alla ledamöter har också
tagit del av rapporter från besöken.
Besöken som redovisas är:
• Stensbergskolan
• Sunnerbogymnasiet
• Agunnarydenheten
De politiker som varit ute på ”prao” på någon förskola berättar också om sin dag
där.
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Svar på medborgarförslag om öppetider på förskola och fritidshem
på obekväma arbetstider
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen med
tjänsteskrivelsen.
Ärendet
Ett medborgarförslag är inlämnat angående att grundligt undersöka behovet av
öppettider på förskola och fritidshem på obekväma arbetstider, ett så kallat
nattis.
Skolområdeschefen (väster/söder) och barn- och utbildningschefen skriver i en
tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16 bland annat att undersökningar av behovet
har genomförts vid flera tillfällen. Senast var under vecka 41-43 år 2013. Då
fick förvaltningen in 11 synpunkter. Av dem gällde 5 ändrade tider inom den
ram som rektor/förskolechef idag har möjlighet att besluta om.
Att starta ett nattis medför en kostnad gällande lokaler och personal.
Barn- och utbildningschefen och skolområdeschefen föreslår att barn- och
utbildningsförvaltningen undersöker behovet av utökade öppettider (nattis) på
förskola/fritidshem i Ljungby kommun hösten 2015. Förslag på hur
förvaltningen bäst informerar kring och genomför undersökningen tas fram av
barn- och utbildningsförvaltningens informatör.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 11 mars 2015 § 19 att
barn- och utbildningsnämnden besvarar motionen med skrivelsen.
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Utredning förskolelokaler - förskolestruktur 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
• antalet platser inom den kommunala förskolan i område centrum och
öster i Ljungby tätort minskas med 48 platser genom att förskolorna Ida,
Kajsa Kavat och Fågelsångsvägens förskola på sikt läggs ned.
Motsvarande antal kommunala förskoleplatser och kanske fler ökas på
område väster. Ur föräldrasynpunkt är det en fördel vid lämning och
hämtning om förskolan placeras i anslutning till skola.
• Investering för byggnation av förskola tas med i budgetäskande för 2016.
• Vad gäller barngruppernas storlek avvaktas beslut från regering/ riksdag.
• Barn- och utbildningsnämnden begär hos tekniska nämnden att
förskolornas lokalmässiga standard och återstående livslängd utreds.
Ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har barn- och utbildningschefen
utrett förskolestrukturen i kommunen. Särskilt skulle enavdelningarna beaktas
och en minskning av barngruppernas storlek utredas. Utredningen är genomförd
och i en tjänsteskrivelse (daterad 2015-02-16) skriver barn- och
utbildningschefen bland annat att antalet förskoleplatser i den kommunala
förskolan är fel fördelade inom Ljungby tätort i förhållande till var efterfrågan
finns. Antalet förskoleplatser i område centrum och område öster minskas och
platsantalet på område väster ökas. Det kan genomföras genom nedläggning av
enavdelningsförskolorna Ida, Kajsa Kavat och Fågelsångsvägens förskola (totalt
48 platser). Motsvarande antal förskoleplatser och kanske fler vid förväntad
befolkningsökning måste skapas på område väster.
Kapaciteten på Lidhults förskola räcker inte till för efterfrågan. Dock är antalet
1-åringar 2014 mycket litet. Kapaciteten i förhållande till efterfrågan måste
noggrant följas under kommande år.
Vad gäller uppdraget om barngruppernas storlek avvaktas beslut från
regering/riksdag. Utredningsuppdraget har inte omfattat förskolelokalernas
kvalitet.
Barn- och utbildningschefen föreslår att
• antalet platser inom den kommunala förskolan i område centrum och
öster i Ljungby tätort minskas med 48 platser genom att förskolorna Ida,
Kajsa Kavat och Fågelsångsvägens förskola läggs ned. Motsvarande
antal kommunala förskoleplatser och kanske fler ökas på område väster.
Ur föräldrasynpunkt är det en fördel vid lämning och hämtning om
förskolan placeras i anslutning till skola.
Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
•
•
•

Sammanträdesprotokoll
2015-03-25

7(26)

Investering för byggnation av förskola tas med i budgetäskande för 2016.
Vad gäller barngruppernas storlek avvaktas beslut från regering/ riksdag.
Barn- och utbildningsnämnden begär hos tekniska nämnden att
förskolornas lokalmässiga standard och återstående livslängd utreds.

Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 11 mars 2015 § 20 att
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningschefens
förslag.
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Resurstilldelning till grundsärskola/gymnasiesärskola läsåret
2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen till grundsärskola
och gymnasiesärskola läsåret 2015/2016 enligt skolområdeschefens förslag
(daterat 2015-02-26).
Ärendet
30 elever är aktuella för grundsärskola (inklusive träningsskola och integrerade
grundskoleelever) samt gymnasiesärskolans verksamhets- och yrkesträning
läsåret 2015/2016.
Skolområdeschefen öster/norr föreslår utifrån antalet elever att 12,27 tjänst
tilldelas i lärarresurs till grundsär- och gymnasiesärskola läsåret 2015/2016.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 11 mars 2015 § 21 att
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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Resultat av genomförd PRIO-satsning på Kungshögs- och
Åbyskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
PRIO-ledaren informerar om projektet PRIO (planering, resultat, initiativ och
organisation) som är en satsning som genomförs av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och utvalda kommuner. Ljungby kommun är en av de utvalda
kommunerna som deltar i satsningen. PRIO bygger på slutsatserna från två
rapporter av konsultbolaget McKinsey & Company om framgångsrika
skolsystem från 2007 och 2010, men även på annan internationell forskning om
vad som påverkar elevers studieresultat.
Övergripande mål för satsningen på PRIO är att varaktigt höja
kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans
interna processer och arbetssätt. Det handlar framförallt om att stärka det
kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans resurser dit de
gör störst nytta.
PRIO har genomförts på Kungshögsskolan och Åbyskolan. Resultatet där blev
att följande områden ska skolorna fortsätta att arbeta med:
• En större del av undervisningen planeras och utvärderas gemensamt.
• Lärare instruerar och lär av varandras undervisning i hög grad.
• Den gemensamma tiden används mer effektivt.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 11
mars 2015 § 22 och beslutade att den ska föredras för barn- och
utbildningsnämnden.
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Information om PRIO för Sunnerbogymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är en satsning som
genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utvalda
kommuner. Ljungby kommun är en av de utvalda kommunerna som deltar i
satsningen. PRIO bygger på slutsatserna från två rapporter av
konsultbolaget McKinsey & Company om framgångsrika skolsystem från 2007
och 2010, men även på annan internationell forskning om vad som påverkar
elevers studieresultat.
Övergripande mål för satsningen på PRIO är att varaktigt höja
kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans
interna processer och arbetssätt. Det handlar framförallt om att stärka det
kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans resurser dit de
gör störst nytta.
Sunnerbogymnasiet ska delta i projektet under läsåret 2105/2016 och PRIOledaren berättar om hur arbetet går till, med inläsning av material, kartläggning,
val av fokusområden och genomförande då man provar de nya arbetssätten.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterade informationen den 11
mars 2015 § 24 och beslutade att informationen föredras för barn- och
utbildningsnämnden.
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Information om projektet PLUG IN
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningschefen informerar om projektet PLUG IN. I projektet, som
avslutades i december 2014, har målgruppen varit de elever som är på väg att
hoppa av gymnasiet.
Det kommer att finnas bidrag att söka genom europeiska socialfonden under
2015 för liknande projekt.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterade informationen den 11
mars 2015 § 25 och beslutade att informationen föredras för barn- och
utbildningsnämnden.
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Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet
Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för februari 2015.
Förvaltningen följer budget.
Kostnader januari-februari 2015 för barn/elever i andra kommuner och i
fristående verksamheter är preliminärt 8 559 000 kronor.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkände den preliminära
redovisningen den 11 mars 2015 § 23 och beslutade att en fastställd redovisning
ska göras för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskottet godkände redovisningen den
11 mars 2015 § 22 och beslutade att en fastställd redovisning görs för barn- och
utbildningsnämnden.
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002

Komplettering av delegationsordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner kompletteringen till
delegationsordningen enligt förslag.
Ärendet
Delegationsordningen fastställdes på nämndens sammanträde i februari 2015.
En del kompletteringar behöver tillföras. Bland annat gäller det nämndens
yttrande över planförslag.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-11 § 24 ger
administrative chefen i uppdrag att ta fram förslag på kompletteringar i
delegationsordningen till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
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Program och inriktningar för Sunnerbogymnasiet läsåret 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningschefens och
gymnasiechefens förslag att
• ingen antagning ska göras på inriktningen finsnickeri på
hantverksprogrammet inför läsåret 2015/2016. Inriktningen är därmed
inte sökbar i omvalsperioden.
• inriktningen bild och formgivning på estetiska programmet läggs ner
och kommer därmed inte vara sökbart kommande antagningar till
gymnasiet.
Ärendet
Eleverna i årskurs nio har gjort sina val till gymnasiet. Dessa val är preliminära
eftersom eleverna eventuellt inte blir behöriga och de har också möjlighet att
göra ett omval under april-maj. Utifrån de preliminära söksiffrorna finns dock
anledning att göra några förändringar av det förslag som arbetats fram inför
valet.
Hantverksprogrammets inriktning finsnickeri har inför läsåret 2015/2016 inga
sökanden, precis som inför läsåret 2014/2015. Estetiska programmets inriktning
bild och formgivning har inför läsåret 2015/2016 få elever som visat intresse.
Inriktningen lades ner för några år sedan men startades åter inför läsåret
2014/2015 då flera elever valt att söka till inriktningen som då fanns i Växjö.
Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att
• ingen antagning ska göras på inriktningen finsnickeri på
hantverksprogrammet inför läsåret 2015/2016. Inriktningen är därmed
inte sökbar i omvalsperioden.
• inriktningen bild och formgivning på estetiska programmet läggs ner
och kommer därmed inte vara sökbart kommande antagningar till
gymnasiet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 2015-03-11 § 14 föreslår barnoch utbildningsnämnden att anta förslaget.
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Motion om gratis körkortsutbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tryggve Svensson (V) att
kommunen erbjuder gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan. Han motiverar det med att det ofta krävs eller är en fördel att
ha körkort när ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden.
Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar inte har råd
så tillgången till körkort har blivit en klassfråga, menar Svensson.
I ett yttrande över motionen (daterat 2015-01-09) skriver gymnasiechefen att
Ljungby kommun redan idag erbjuder samtliga gymnasieelever en
subventionerad körkortsutbildning. Samtliga elever får ersättning för
teorikostnaderna. Dessutom får eleverna på fordon- och transportprogrammet
och vård- och omsorgsprogrammet ersättning för tio körlektioner och
trafikövningsbanan. I motionen står att gratis körkortsutbildning ska erbjudas
”inom den kommunala gymnasieskolan”. Vad som avses med detta är svårt att
veta. Skolan vill i detta sammanhang påpeka att det inte är möjligt att ge
eleverna körkortsutbildning inom befintliga kurser (detta enligt skollagen).
Skolan vill också påpeka att det redan idag är svårt att få ett fungerande schema
för alla elever på grund av alla individuella lösningar som vi har att anpassa oss
till. Vi ser inga möjligheter att inom ramen för skoldagen (08.00-15.30) planera
in körkortsutbildning för eleverna.
Frågan återremitterades till gymnasiechefen av gymnasieutskottet den 11
februari 2015, § 4. Gymnasieutskottet ville då ha en kostnadsberäkning av vad
det skulle kosta att ge samtliga elever den ersättning som idag endast eleverna
på fordons- och transportprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet får.
Merkostnaden blir 1,2-1,7 miljoner kronor enligt gymnasiechefens
kostnadsberäkning.
Yrkanden
Stefan Willforss (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut
• Gymnasieutskottets förslag till beslut
• Stefan Willforss (C) yrkande
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Willforss (C) yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsordning:
• Ja-röst för Stefan Willforss (C) yrkande.
• Nej-röst för gymnasieutskottets förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Namn
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Christian Johansson (V)
Jennie Lundgren (M)
Ulla Hansson (M)
Gunnel Nilsson (C)
Jerry Rogerstam (S)
Ann Arousell Sålebo (FP)
Melena Jönsson (SD)
Susanna Tingbratt (KD)

Röst
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

Med 6 röster för ja och 5 för nej beslutar barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 11 mars 2015 §
15 att barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och kostnadsberäkningen
som sitt eget. Gymnasieutskottet föreslog också att barn- och utbilningsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om tilläggsbudget beviljas.
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Yttrande över ansökan från Växjö Fordonsgymnasium i Växjö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Ärendet
VFG Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Växjö
Fria Fordonsgymnasiet i Växjö kommun från och med läsåret 2016/2017.
Ansökan avser tillägg av inriktningen mark och anläggning på bygg- och
anläggningsprogrammet.
Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet eftersom Sunnerbogymnasiet inte
påverkas nämnvärt. Det beror på att endast fyra elever per årskurs planeras till
denna utbildning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 11 mars 2015 §
17 att barn- och utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet.
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Yttrande över ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB i
Halmstad
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Ärendet
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Ljud & Bildskolan i Halmstad från och med läsåret 2016/2017. Ansökan om
utökning avser tillägg av inriktningen information och mediateknik på
teknikprogrammet. Skolan avser att ta emot 16 elever per år från och med
årskurs 1.
Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen skriver i ett yttrande daterat
2015-02-19 att elevkullarna i Ljungby ökar något efter läsåret 2016/2017 och
någon märkbar negativ effekt för Ljungby kommun är inte trolig på grund av
denna utökning på Ljud & Bildskolan i Halmstad. I Ljungby finns ett populärt
teknikprogram med få tomma platser som förhoppningsvis blir ännu mer
populärt i och med starten av det fjärde året på teknikprogrammet höstterminen
2015. De föreslår att barn- och utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog 11 mars 2015 § 18 att
barn- och utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet.
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Yttrande över ansökan från Lichron teknik i Värnamo AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig i ärendet.
Ärendet
Lichron Teknik i Värnamo AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som ny huvudman för en befintlig fristående gymnasieskola vid
Smålands tekniska college i Värnamo kommun. Lichron Teknik AB bedriver
idag sökt utbildning vid Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun.
Ansökan handlar om en överlåtelse av verksamhet. Övertagande huvudman av
verksamheten är ett nytt dotterbolag till nuvarande huvudman. Övertagandet och
den eventuella elevtalsökningen påverkar inte Sunnerbogymnasiet nämnvärt.
Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 11 mars 2015 §
19 att barn- och utbildningsnämnden inte yttrar sig i ärendet.
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Information om teknikcollege
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningschefen informerar om teknikcollege och vad det innebär
om Ljungby kommun går med.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner,
utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med
regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins
framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till
att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en
matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som
Sveriges industriföretag har.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterade informationen den 11
mars 2015 § 20 och beslutade att informationen föredras i barn- och
utbildningsnämnden.
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Information om resursanalys
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningschefen presenterar en resursanalys som har genomförts
bland 50 lärare på Sunnerbogymnasiet under januari 2015. Lärarna har fått
registrera sin arbetstid och ange vilken typ av aktivitet de har utfört.
Resursanalysen kommer att ligga till grund för gymnasiets svar till
arbetsmiljöverket angående lärarnas arbetsbelastning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterade informationen den 11
mars 2015 § 23 och beslutade att informationen föredras för barn- och
utbildningsnämnden.
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Antagningen till yrkesvux inför höstterminen 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att antagning till yrkesvux inför
höstterminen 2015 ska göras utan justering utifrån det minskade statsbidraget.
Ärendet
Statsbidraget för yrkesvux har minskat från 31,3 platser år 2014 till 19,1 platser
för år 2015. I pengar innebär det en minskning från 1 565 000 kronor till
505 000 kronor.
De verksamheter som idag finansieras via statsbidraget är
•
Tapetserarutbildningen
•
Vård- och omsorgsutbildningen
•
Enstaka platser på industritekniska programmet.
Med det kraftigt minskade statsbidraget behöver skolans organisation och utbud
justeras för att anpassa den nya budgeten.
Gymnasiechefen och förvaltningschefen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att ingen antagning görs till tapetserarutbildningen,
vård- och omsorgsutbildningen, industritekniska programmet och
hantverksprogrammet inför höstterminen 2015 inom ramen för yrkesvux. Rektor
för vuxenutbildningen får i uppdrag att utreda hur en framtida organisation kan
anpassas till nu gällande budget.
Yrkanden
• Stefan Willforss (C) yrkar att antagning görs i höst som planerats
tidigare.
• Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till Stefan Willforss yrkande.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott gav den 11 mars 2015 § 21 i
uppdrag till gymnasiechef och rektor för vuxenutbildningen att ta fram en
kostnadskalkyl för om antagningarna görs till hösten 2015 till nämnden.
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Yttrande över detaljplan för Torg 1:4 m.fl i Lagan
Beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande.
Ärendet
Ett planförslag är framtaget för en del av järnvägsområdet i Lagan. Syftet med
detaljplanen är i första hand att kulturskydda Kaffestugan samt byggnaderna på
järnvägsområdet. Planområdet ligger i Lagan utmed Järnvägsgatan och
Stationsgatan.
Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över förslaget.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 11 mars 2015 § 25 att
barn-och utbildningsnämnden inte lämnar något yttrande.
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Politiker PRAO
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ordinarie ledamöterna har rätt till
arvode för en dags prao per år på någon av de enheterna där de är
kontaktpolitiker. Under 2015 är det förskolorna som det ska praoas på.
Ledamöterna redovisar sitt besök för nämnden.
Ärendet
Kommunal har utmanat ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att
genomföra prao (besök/praktik) i nämndens verksamheter.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 11 mars 2015 § 26 att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ordinarie ledamöterna har rätt till
arvode för en dags prao per år på någon utav de enheterna där de är kontaktpolitiker. Under 2015 är det förskolorna som det ska praoas på.
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Bu § 63
Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2015/0048.611
Beslut 2015-02-18 från Skolverket gällande beviljan till Ljungby kommun att
rekvirera statsbidrag för 2 matematikhandlare och för 32 matematiklärare.
Bu 2015/0050.617
Beslut 2015-02-18 från Skolverket gällande mottagande i grundsärskola och
gymnasiesärskola – vart ska ett överklagande skickas?
Bu 2015/0067.047
Beslut 2015-03-12 från Skolverket avseende Statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan 2015. Skolverket har beslutat att avslå
ansökan.
Bu 2015/0168.631
Uppföljningsbeslut 2015-03-18 från Skolinspektionen avseende
kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Sunnerbogymnasiet 2
i Ljungby kommun. Skolinpektionen bedömer att Ljungby kommun vidtagit
tillräckliga åtgärder.
Bu 2015/0069.047
Beslut 2015-03-18 från Skolverket gällande statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2015/2016. Skolverket beviljar Ljungby kommun
möjlighet att rekvirera statsbidrag för 3 handledare på 10 %.
Bu 2015/0049.606
Beslut 2015-03-19 från Skolväsendets överklagandenämnd gällande
överklagande av skolplacering. Överklagandenämnden avvisar överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.
Bu 2015/0051.606
Beslut 2015-03-19 från Skolväsendets överklagandenämnd gällande
överklagande av skolplacering. Överklagandenämnden avvisar överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.
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