Sammanträdesprotokoll
2015-12-16

Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

16 december 2015, klockan 13.15-16.35
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Jennie Lundgren (M)
Magnus Carlsson (S)
Gunnel Nilsson (C)
Ulla Hansson (M)
Jerry Rogerstam (S)
Ann Arousell Sålebo (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)

Övriga
deltagande

Åhörare

Nils-Göran Jonasson, skolområdeschef
Anna Gummesson, informatör
Christian Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare
Marie Karlsson (C), ej tjänstgörande ersättare, §
Morgan Karlsson, utvecklingsledare, §§ 166, 175-176
Birgitta Bergsten, chef central elevhälsa och mångfald, § 167
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 168-169
Hans Holmqvist, skolområdeschef öster/norr, §§ 170-171
Nils-Göran Jonasson, skolområdeschef väster/söder, §§ 172-174
Torsten Mässgård, IKT-utvecklare, § 173
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 177-182
Johan Nylin, samordnare, § 183
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 164-185
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 164-185
0

Justerare

Magnus Carlsson

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 21 december 2015 klockan 15.30

Paragrafer

164 - 187

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss

Justerare

Magnus Carlsson

Justerandes sign

1(28)

Sammanträdesprotokoll
2015-12-16

2(28)

Barn- och utbildningsnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla och på kommunens webbplats.
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

16 december 2015

Överklagningstid
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Bu § 164

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ersätter ärendet Yttrandet över detaljplan för del
av Minerva 6 med flera fastigheter, Terrazahuset med ärendet Lokaler till
asylsökande.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet Yttrandet över detaljplan för del av Minerva 6 med flera fastigheter,
Terrazahuset har redan behandlats av barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott som har delegation på sådana ärenden. Ärendet Lokaler till
asylsökande som behöver tas upp kan ersätta det.
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Bu § 165

2015/0009

600

Tillsynsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av 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:
• Åbyskolan
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Bu § 166

2015/0237
2015/0151

634
634

Information från tillsynsbesök på fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
samt fristående förskolor.
Förvaltningen informerar om tillsynsbesök på fristående förskolor. Alla
ledamöter har också tagit del av rapporter från besöken.
Besöken som redovisas är:
• Biets förskola
• Vårblommans förskola
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Bu § 167

2015/0220

003

Ändring av reglementet för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
ändringen i reglementet för barn- och utbildningsnämnden enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens reglemente behöver kompletteras avseende den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola.
Förvaltningen föreslår att följande stycke införs i reglementet:
”Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.”
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 115 barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa ändringen i reglementet för barn- och utbildningsnämnden enligt
förslag.
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Bu § 168

2015/0238

612

Utredningsuppdrag Sunnerbogymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningens
administrative chef och ekonomichefen i uppdrag att utreda
• att Sunnerbogymnasiet blir en egen resultatenhet med fullt mandat att
besluta över sin enhet.
• förslag på ett regelverk för fördelning av budget till Sunnerbogymnasiet
kan se ut med utgångspunkt från riksprislistan.
• förslag på ett regelverk för hur kostnaderna ska fördelas mellan barnoch utbildningsförvaltningen och Sunnerbogymnasiet gällande till
exempel gemensam administration, kuratorstjänst och
skolskötersketjänst.
• att gymnasieskolan får behålla 66 procent av eventuellt överskott enligt
den nya modellen ”33, 33, 33”.
• att de verksamheter som idag ingår i gymnasieskolans uppdrag ska göra
det även fortsättningsvis.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för 2016 beslutat om att besparingar ska göras
på Sunnerbogymnasiet. Som en del i anpassningen av gymnasiets budget vill
gymnasieutskottet att förvaltningen tittar på ett antal åtgärder.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 2 december 2015
§ 55 barn- och utbildningsnämnden att
• besluta att Sunnerbogymnasiet blir en egen resultatenhet med fullt
mandat att besluta över sin enhet.
• ge kommunledningsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett
regelverk för fördelning av budget till Sunnerbogymnasiet kan se ut med
utgångspunkt från riksprislistan.
• ge kommunledningsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ett regelverk för
hur kostnaderna ska fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och Sunnerbogymnasiet gällande till exempel gemensam administration,
kuratorstjänst och skolskötersketjänst.
• besluta att gymnasieskolan får behålla 66 procent av eventuellt överskott
enligt den nya modellen ”33, 33, 33”.
• besluta att de verksamheter som idag ingår i gymnasieskolans uppdrag
ska göra det även fortsättningsvis.
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Bu § 169

2015/0026

612

Information om öppna jämförelser 2014 för
gymnasieskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser av gymnasieskola
redovisar kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.
Resultat för Sunnerbogymnasiet i öppna jämförelser 2014:
• 72 procent av eleverna har fått en examen inom 3 år (plats 32 i landet).
• 82 procent av eleverna har examen eller studiebevis inom 3 år (plats 11 i
landet).
• 56 procent av eleverna har grundläggande behörighet till universitet och
högskolan inom 3 år (plats 38 i landet).
• Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen eller studiebevis är
13,9 (plats 100 i landet).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterade informationen den 2
december 2015 § 56.
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Bu § 170

2015/0107

611

Svar på motion Ljungby kommuns högstadieelever gör
studieresa till förintelseläger
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johansson (S) och Kerstin Wiréhn (V) har lämnat en motion
(daterad 2015-02-23) i vilken de yrkar att Ljungby kommun utifrån gällande
reglemente arbetar fram en konkret handlings-, arbets- och tidsplan för arbetet
mot mobbning, rasism och främlingsfientlighet. Planen ska innefatta en avgiftsfri
studieresa till ett koncentrationsläger.
Barn- och utbildningsnämnden antog den 26 augusti 2015 § 108 en
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som svar på motionen.
I ett nytt yttrande över motionen (daterat 2015-11-13) skriver förvaltningen att
det ingår i varje rektors ansvar att utforma en plan för skolans arbete mot
diskriminering, kränkningar och rasism. Detta kräver att varje enhet har ett
ständigt pågående värdegrundsarbete. Hur man genomför detta ingår i rektors
uppdrag. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 116 barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
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Bu § 171

2015/0022

616

Resursfördelning av svenska som andraspråk avstämning
den 15 oktober 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
• 17,75 tjänster lärarresurs tilldelas svenska som andraspråk läsåret
2015/2016,
• skolområdeschefen för skolområde öster/norr fördelar resursen mellan de
kommunala grundskolorna i Ljungby kommun samt att
• justering av resurser görs från 2015-08-01.
Sammanfattning av ärendet
Inför läsåret 2015/2016 hade 451 elever behov av att läsa svenska som
andraspråk. Vid en avstämning den 15 oktober 2015 har antalet ökat till 490.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att behåller
resursfördelningen sedan tidigare: 17,75 tjänster lärarresurs för svenska som
andraspråk läsåret 2015/2016, gällande från den 1 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 117 barn- och utbildningsnämnden att
• 17,75 tjänster lärarresurs tilldelas svenska som andraspråk läsåret
2015/2016,
• skolområdeschefen för skolområde öster/norr fördelar resursen mellan de
kommunala grundskolorna i Ljungby kommun samt att
• justering av resurser görs från 2015-08-01.
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Bu § 172

2015/0221

150

Svar på motion från Alternativet angående
konsumentfrågor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med anledning av att sådan undervisning redan bedrivs både i grundskola och på
gymnasiet.
Sammanfattning av ärendet
Alternativet har i en motion föreslagit att Ljungby kommun fattar beslut om
ökad kunskap gällande konsumentfrågor i våra skolor så att eleverna på ett tidigt
stadium får lära sig detta så att de inte hamnar i skuldfällan och slipper hamna
hos Justitia, kronofogden och kanske skuldsanering.
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att sådan
undervisning redan bedrivs i både grundskola och på gymnasiet och föreslår
därför att barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 120 barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med anledning av att sådan undervisning redan bedrivs både i
grundskola och på gymnasiet.
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Bu § 173

2015/0232

600

Projekt med Google Apps och Google Chromebook
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett pilotprojekt med Google apps och
Google Chromebook startas på Agunnarydskolan enligt förvaltningens
projektplan med tillhörande finansieringsplan. Projektet påbörjas i januari eller
februari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har idag bärbara datorer till alla elever och lärare inom
grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiets årskurs 1-3. Att införa detta även inom
grundskolans yngre årskurser skulle kunna leda till nya och effektiva
arbetsformer och metoder som i sin tur utvecklar elevers och anställdas digitala
kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det
blir också lättare att individanpassa undervisningen.
Förvaltningen ansöker hos barn- och utbildningsnämnden om att prova Googles
program för skola (GAFE) och Chromebook på en testklass eller testskola.
Förvaltningen föreslår att testa detta på Agunnarydskolans årskurs 4-6.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 121 barn- och utbildningsnämnden att ett pilotprojekt med Google apps och
Google Chromebook startas på Agunnarydskolan enligt förvaltningens
projektplan med finansiering enligt kostnadsbeskrivningen i projektplanen.
Projektet påbörjas i januari eller februari 2016.
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Bu § 174

2015/0205

611

Redovisning av OAS (observation av språk)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
OAS (observation av språk) är ett material för språklig bedömning. 266 barn
deltog i bedömningen i Ljungby kommun. Maxpoängen i bedömningen är 44
poäng.
86,5 procent av barnen hade över 32 poäng. Barn som har en poäng under 32
följs upp ytterligare.
Medelpoängen i kommunen var 37 poäng.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 2
december 2015 § 122 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 175

2015/0224

631

Öppetider på förskola och fritidshem på obekväma
arbetstider
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att starta förskole- och fritidshemsverksamhet på andra tider än
kl. 6-19. Medel äskas i budget för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommun har kommunal förskola och fritidshem öppet kl. 6.30-18.30.
Rektor/förskolechef har möjlighet att vid behov förlänga öppettiderna till kl.
6.00-19.00.
Önskemål om öppettider för förskola och fritidshem på obekväma arbetstider (så
kallat nattis) har framförts till förvaltningen de senaste åren och flera
undersökningar kring hur stort behovet är har genomförts. Under vecka 43-45
2015 genomfördes en ny undersökning kring behov av förskole- och
fritidshemsplats på andra tider än dagens öppettider.
Totalt inkom 55 svar som kunde användas. Behovet som finns per vecka är
väldigt varierande på grund av att de svarade har olika typer av
arbetstidsscheman. Störst behov finns i Ljungby tätort. Jämfört med tidigare år
visar undersökningen på ett större behov.
Svaren har delats upp per typ av behov:
• 46 svar gällde behov av tillsyn fram till kl. 22.00.
• 6 svar gällde behov av tillsyn från klockan 05.30.
• 34 svar gällde behov av helgtillsyn.
• 16 svar gällde tillsyn över natten.
En del i undersökningen var att undersöka möjlighet av ”nattis” i hemmet, efter
en motion av Jennie Lundgren (M). Av de svarande kunde 70 procent tänka sig
ha tillsyn i hemmet.
Förvaltningen föreslår att möjligheterna att starta förskole- och fritidshemsverksamhet på andra tider än kl. 6-19 undersöks med anledning av det ökade
antalet familjer som har behov av tillsyn. Den ytterligare utredningen behöver
göras för att undersöka hur och under vilka former en sådan verksamhet skulle
kunna bedrivas. Under 2016 finns inga medel för förskola och fritidshem på
obekväma tider men förvaltningen föreslår att medel äskas för ändamålet i budget
2017.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 118 barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att starta förskole- och fritidshemsverksamhet på andra tider än
kl. 6-19. Medel äskas i budget för år 2017.
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Bu § 176

2015/0225

022

Utvärdering av karriärlärartjänster
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av karriärlärartjänster
och de förslag till åtgärder som lämnas.
Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommun finns just nu 40 förstelärare och en lektor och syftet är att
vara ett stöd för ökad måluppfyllelse. Enligt en utvärdering daterad 2015-11-26
anser de flesta av karriärlärarna att uppdraget är tydligt. Den mätbara effekten av
arbetet är svår att se eftersom mycket av arbetet bygger på långsiktighet.
Förvaltningens förslag till åtgärder för att få en långsiktighet i reformen och för
att nå en högre måluppfyllelse över tid är:
• Att rådande uppdragsbeskrivning gäller för karriärtjänsterna.
• Att tjänsterna inte ska vara tillsvidaretjänster, då utvecklingsområdena för
enheterna förändras över tid och vissa lärare är bättre lämpade för vissa
uppdrag än andra. Därför finns det ett värde i att rektorerna kan ge
uppdraget efter lämplig rekrytering.
• Att det upprättas ett fungerande nätverk kring karriärtjänsterna.
• Tid för uppdraget hanteras inom ramen för rektorns uppdragsbeskrivning.
• Att rektor ges möjlighet att förlänga karriärtjänsten till och med vårterminen
2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 119 barn- och utbildningsnämnden att godkänna utvärderingen av
karriärlärartjänster och de förslag till åtgärder som lämnas.
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Bu § 177

2015/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen ger en redovisning av ekonomin för november 2015.
Prognosen för hela 2015 ligger på runt 5 miljoner i underskott.
Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i friskolor för januarinovember 2015 är preliminärt 56 355 000 kronor.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänden den preliminära
redovisningen den 2 december 2016 § 124 och beslutade att en fastställd
redovisning ska göras för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkände den preliminära
redovisningen av ekonomin för november 2015 den 2 december 2015 § 57.
Ingen prognos för årets resultat är gjord ännu utifrån utfallet i november.
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Bu § 178

2015/0095

040

Detaljbudget 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudgeten för år 2016 enligt
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen går igenom detaljbudgeten för 2016 som barn- och
utbildningsnämnden ska fastställa.
Totala nettot är 549 070 000 kronor. Budgeten är dock underfinansierad med 8
miljoner kronor.
Några verksamhetsförändringar som ligger i budgeten:
•
Behovet av studiehandledning på modersmål har ökat.
•
Andelen inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli
1 145 barn för 2016 och det är fler barn än år 2015.
•
Inga större investeringar kommer att ske under 2016.
•
Antalet elever i grundskola som flyttar till Ljungby kommun har
ökat markant under läsåret 2015/2015.
Ekonominyckeltal enligt statistiska centralbyråns definition:
• Kostnad per barn i kommunal förskola: 126 400 kronor
• Kostnad per barn i kommunalt fritidshem: 35 400 kronor
• Kostnad per elev i kommunal förskoleklass: 62 100 kronor
• Kostnad per elev i kommunal grundskola: 93 500 kronor
• Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola: 104 400 kronor
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 4 november 2015
§ 111 barn- och utbildningsnämnden att fastställa detaljbudgeten för år 2016
enligt förslag.
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Bu § 179

2015/0007

002

Attestförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner attestförteckningen enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förändringar bland förvaltningens rektorer och förskolechefer gör att
förvaltningens attestförteckning behöver uppdateras. Bland annat:
• Förändringar i enheten för förskola och skola för asylsökande.
• Ny förskolechef tillträder på Regnbågens förskola, Harabergsgatans
förskola och förskolan Ida.
• Ny rektor/förskolechef tillträder på Agunnaryd- och Hamnedaenheterna.
• Vikarierande rektor/förskolechef tillträder på Bolmsöenheten 1 januari
till och med 29 februari 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 126 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på attestförteckning
till den 1 januari 2016.
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Bu § 180

2015/0222

631

Ansökan om godkännande att starta fristående förskola i
Lagan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminärt ansökan om att starta
fristående förskola i Lagan under förutsättning att förskolan får bygglovshandlingarna godkända och ett godkännande av brandskyddsmyndighet.
Sammanfattning av ärendet
Lagans förskola Kullerbyttan har lämnat in en ansökan om att starta en
fristående förskola i Lagan. De planerar för en avdelning med 20 platser.
De saknar godkännande av bygglovshandlingar och från brandskyddsmyndigheten. De sökande önskar få ett preliminärt beslut för att kunna fortsätta
arbetet med att starta förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 123 barn- och utbildningsnämnden att preliminärt godkänna ansökan om att
starta fristående förskola i Lagan under förutsättning att förskolan får
bygglovshandlingarna godkända och ett godkännande av
brandskyddsmyndighet.
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 181

2015/0223

603

Resurser vid nyöppning av avdelning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om utökning av resurser vid
nyöppning av förskoleavdelning.
Sammanfattning av ärendet
Förskolechefen på Bergalyckans förskola föreslår i en skrivelse att en nyöppnad
förskoleavdelning ska garanteras 2,75 tjänst i budget under de fyra första
månaderna.
Resursfördelningssystemet i förskolan baseras på mätningar den 15:e i varje
månad förutom juni, juli och december. Det är sedan förskolechefens uppgift att
fördela dessa resurser på alla avdelningar som de är ansvariga för. Undantag
från resursfördelningsmodellen skulle innebära ökade kostnader och det finns
inget utrymme att utöka förskolans budget.
Förvaltningens förslag till beslut är att begäran avslås.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 127 barn- och utbildningsnämnden att avslå begäran om utökning av resurser
vid nyöppning av avdelning.
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 182

2015/0008

600

Synpunktsstatistik
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av
synpunktsstatistiken.
Sammanfattning av ärendet
Invånare i Ljungby kommun kan genom ett synpunktshanteringssystem på
kommunens webbplats lämna synpunkter på kommunens verksamheter.
Under oktober och november 2015 inkom 8 synpunkter via systemet.
• En synpunkt rörde taxor och avgifter.
• En synpunkt rörde delaktighet och inflytande.
• Fyra synpunkter rörde fysisk miljö eller arbetsmiljö.
• Tre synpunkter rörde service och tjänster.
• Två synpunkter rörde övriga frågor.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkände den 2 december 2015
§ 125 redovisningen av synpunktsstatistik och beslutar att den ska föredras även
för barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-12-16

23(28)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 183

2015/0239

616

Undervisning av flyktingelever
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skola från och med hösten det
år de fyller sex år, men de har ingen skolplikt som de barn som bor i Sverige
har. Barnen har också rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i
Sverige. Det är kommunens ansvar att ge de asylsökande barnen som bor inom
kommunen möjlighet att gå i skolan eller förskolan.
Skola för boende på asylboenden i Singeshult och Annerstad bedrivs i olika
lokaler i Ljungby. Eleverna får skolskjuts till Ljungby.
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 184

2014/0220

603

Utredning om skolkapaciteten i Ljungby tätort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utredningen om skolkapaciteten i
Ljungby tätort skickas till kommunledningen tillsammans med den tidigare
utredningen om Astradskolan.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en utredning av skolkapaciteten i
Ljungby tätort att det finns ett behov av att öka den inom den kommande
femårsperioden.
Det finns få lediga platser på kommunens skolor i Ljungby tätort att erbjuda
exempelvis inflyttade. Dessutom finns det på dessa skolor redan fler klasser än
vad skolorna är planerade för.
I en prognos ökar antalet elever i de kommunala grundskolornas årskurs 7-9 i
Ljungby tätort, huvudsakligen i Kungshögsskolan. Utöver ökningen enligt
prognosen kan det komma inflyttning.
Förvaltningen föreslår att ytterligare lokaler för klasser i årskurs F-6 skapas i
närheten av Kungshögsskolan redan inför läsåret 2016/2017 och att lokaler finns
på plats för hela behovet inför läsåret 2018/2019. Förvaltningen föreslår också
att Astradskolan renoveras i enlighet med en tidigare utredning för att
moderniseras och rustas upp samt så att lokalerna används av de årskurser de är
avsedda för.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 128 att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
• tillfälliga lokaler för förskoleklass-årskurs 6 placeras i närheten av
Kungshögsskolan inför läsåret 2016/2017.
• Nya skolbyggnader tas fram för lokalbehoven inom förskoleklassårskurs 6 samt årskurs 7-9 senast inför läsåret 2018/2019.
• Astradskolan renoveras i enlighet med tidigare utredning.
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 185

2015/0208

608

Lärarnas arbetsår läsåret 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2016/2017
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren föreslår följande arbetsår:
• Höstterminen 2016: 15 augusti-22 december med lovdagar den 2-4
november.
• Vårterminen 2017: 9 januari-22 juni med lovdagar 20-24 februari, 10-13
april, 26 maj och 5 juni.
• Gemensamt arbete: 17 augusti, 31 oktober-1 november 2016 samt 9 och 23
januari 2017.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 2 december 2015
§ 130 barn- och utbildningsnämnden att fastställa lärarnas arbetsår för läsåret
2016/2017 enligt förslag.
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 186

2015/0244

130

Lokaler för asylsökande
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningens
skrivelse Lokaler för asylsökande elever (daterad 2015-12-16) överlämnas till
kommunledningen.
Sammanfattning av ärendet
Antalet elever som kommer från andra länder till kommunens skolor ökar. På
förvaltningen planeras för elevernas skolgång. Frågor som rör lokaler och
personal måste lösas.
Förvaltningen planerar att elever som har permanent uppehållstillstånd placeras i
befintliga skolor. Skola för asylsökande elever på boenden i Singeshult,
Annerstad och Tingsryd anordnas på olika ställen i Ljungby. Det är ett avtal
tecknat om 126 platser för ensamkommande flyktingbarn i Ljungby kommun.
För dessa elever finns i nuläget inga skollokaler.
Förvaltningen har hittat följande behov av lokaler:
• En mottagningsenhet
• Ytterligare lokaler för asylsökande elever
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 187

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2015/0240.600
Brev angående personals agerande på Lidhults förskola.
Bu 2015/0233.600
Beslut 2015-12-02 från Skolverket gällande statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare 2015/2016.
Bu 2015/0241.600
Verksamhetsberättelse 2015 – Ljungby familjecentral.
Bu 2015/0234.624
Brev från elever på Astradskolan gällande önskemål om att utöka
skolsköterskans arbetstider.
Bu 2015/0187.606
Beslut 2015-11-18 från Skolinspektionen gällande uppföljning av
Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Ljungby kommuns
klagomålshantering.
Bu 2015/0185.730
Svar på fråga som framkom vid Bun 20151118 gällande yttrande av revidering
handlingsplan för tillgänglighet.
Bu 2015/0228.002
Delegationsbeslut 2015-11-24 från Miljö & Bygg Ljungby kommun gällande
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Kvadraten 8.
Bu 2015/0227.002
Delegationsbeslut 2015-11-24 från Miljö & Bygg Ljungby kommun gällande
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Lidhult 1:251.
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Bu 2015/0218.130
Beslut 2015-11-16 från Migrationsverket gällande statlig ersättning för
asylsökande grundskola under perioden 2014-01-09 – 2014-06-12.
Bu 2015/0217.130
Beslut 2015-11-16 från Migrationsverket gällande statlig ersättning för
asylsökande gymnasieskola under perioden 2014-01-08 – 2014-06-12.
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