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Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

25 maj 2016, klockan 13.15-16.15
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Ingela Rosén (S) ersättare för Jerry Rogerstam (S)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Maida Dzanic (ALT) ersättare för Gunnel Nilsson (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Marie Steneland, administrativ chef
Hans Holmqvist, skolområdeschef § 91-93
Birgitta Bergsten, chef central elevhälsa och mångfald, § 90
Ann-Christin Peterson Rosén, vik skolområdeschef, § 94-96
Peter Claesson, administrativ chef Sunnerbogymnasiet, § 100
Minna Moilanen, studentmedarbetare, § 100
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 87- 101
Christina Bertilfeldt, personalföreträdare, §§ 87-101

Åhörare
Justerare

Melena Jönsson

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 30 maj 2016 klockan 15.45.

Paragrafer

87 – 103

Sekreterare

Marie Steneland

Ordförande

Stefan Willforss

Justerare

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

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

25 maj 2016

Överklagningstid

30 maj 2016 – 20 juni 2016

Anslaget nedtaget

21 juni 2016

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 87

2016/0012

600

Information från tillsynsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
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.
Alla ledamöter har också tagit del av rapporter från besöken.

Beslutsunderlag
• Rapport från tillsynsbesök på Sunnerbogymnasiet, 2016-03-14.
• Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan, 2016-04-13.
• Rapport från tillsynsbesök på Ekebackens förskolor 2016-04-13.
• Rapport från tillsynsbesök på Agunnarydsskolan, 2016-04-26.

Justerandes sign
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Bu § 88

2016/0143

600

Cirkulär 16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten
för år 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 april presenterade regeringen 2016 års vårändringsbudget för 2016
(2015/16:99) och 2016 års ekonomiska vårproposition (2015/16:100). Sveriges
Kommuner och Landsting har i cirkulär 16:16 sammanfattat de förslag
inom olika områden som berör kommunerna åren 2016-2020.
Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2016-2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget.
Några satsningar är:
• Satsning på skollokaler med 100 miljoner år 2016.
• Anslaget för ersättningar för särskilda kostnader för nyanlända ökas med
80 miljoner till 140 miljoner.
• Regeringen avsätter 40 miljoner för svenska för invandrare (sfi) och
svenska som andraspråk (sva).
Det riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade
lågstadiesatsningen, minskas med 658 miljoner för 2016 och 2017 tillförs 329
miljoner koronor och 2018 ytterligare 329 miljoner.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:16, 2016-04-14.

Justerandes sign
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Bu § 89

2015/0001

600

Val av ny ersättare till Gymnasieutskottet, ledamot i
arbetsutskottet, ny kontaktpolitiker samt ny ledamot i
ungdomsrådet
Beslut
Ulla Hansson (M) utses till ledamot i arbetsutskottet och ersättare till
gymnasieutskottet. Tilda Ragnarsson (M) utses till ersättare i arbetsutskottet.
Philip Holst (M) utses till kontaktpolitiker och till ledamot i ungdomsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundgren (M) har avsagt sina uppdrag som ledamot och vice ordförande
i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har utsett Ulla Hansson
(M) till ny vice ordförande och Tilda Ragnarsson (M) till ny ledamot i nämnden.
Till ny ersättare i nämnden har Philip Holst (M) utsetts.
Med anledning av detta ska följande poster tillsättas. En ledamot till
arbetsutskottet, en ersättare till arbetsutskottet, en ersättare till
gymnasieutskottet, en kontaktpolitiker samt en ledamot till ungdomsrådet utses.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-05-25

6(19)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 90

2016/0186

624

Skolhälsovårdens rutinkontakter och
hälsoundersökningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa schemat över
skolhälsovårdens rutinkontakter och hälsoundersökningar 2016/2017 enligt
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som
ankommer på vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.
I ett schema som fastställs varje år anges de rutiner för skolhälsovårdens riktade
allmänna hälsoundersökningar utifrån en miniminivå. För elever med
hälsoproblem tillkommer i de enskilda fallen kontroller och uppföljning enligt
individuell bedömning.

Beslutsunderlag
• Förslag till schema över skolhälsovårdens rutinkontakter och
hälsoundersökningar med början 2016/2017, 2016-05-04.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-09.
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Bu § 91

2015/0229

611

Svar på motion om mer rörelse i skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av lärare och
rektorer. Deras uppdrag ska vara att ta fram förslag på hur skolor kan öka den
fysiska aktiviteten under elevernas skoltid.
Motionen bör därmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar i en motion daterad 2015-1109 att Ljungby kommun inför mer fysisk aktivitet under den samlade
skoldagen/skoltiden.
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen bland
annat att skollagen reglerar det andra timmar som en elev ska få i grundskolan.
När det gäller idrott och hälsa ska eleven vara garanterad 500 timmar. Varje
kommun får ändra antalet timmar med högst 20 procent. I Ljungby kommuns
ramtimplan ges eleverna totalt 513 timmar i ämnet idrott och hälsa.
Även på raster kan elever lockas till mer rörelse under skoldagen. Flera skolor i
kommunen har anordnat aktiviteter för eleverna. Dessa goda exempel kan
spridas till alla skolor.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av lärare och rektorer. Deras uppdrag ska vara att ta fram förslag på
hur skolor kan öka den fysiska aktiviteten under elevernas skoltid.
Sammankallande för gruppen ska kommunens förstelärare inom idrott och hälsa
vara.
Beslutsunderlag
• Motion om mer rörelse i skolan, 2015-11-09.
• Förvaltningens yttrande, 2016-04-04
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Bu § 92

2016/0198

600

Information om besöket i Mocambique
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
I april reste en delegation från Ljungby kommun till Lichinga i Mocambique för
att undersöka möjligheterna till ett eventuellt samarbete inom hållbar utveckling.
Resan är en del av den förstudie som Ljungby kommun och Lichinga bedriver
under 2016 med medel från ICLD (International Center for Local Democracy).
ICLD i sin tur finansieras av Sida, för att stödja utvecklingen av lokal demokrati
i låg- och medelinkomstländer. ICLD:s övergripande mål är att minska
fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och
regional nivå i ett 20-tal länder genom att bland annat bygga vidare på kunnande
och erfarenheter i svenska kommuner och landsting. Representanter från
Ljungby och Lichinga träffades för ett år sedan och har sedan dess
kommunicerat om ett gemensamt projekt kring hållbar utveckling. Ansökan om
förstudie beviljades i december och nu har det alltså planerats resor för att
besöka varandra. En delegation från Lichinga kommer att besöka Ljungby i
början av september.
Delegationen från Ljungby bestod av sju personer; demokratiberedningens
ordförande och vice ordförande, en projektledare samt tre lärare och en
skolområdeschef från barn-och utbildningsförvaltningen, eftersom grundtanken
är att bedriva det eventuella projektet i skolorna, för att nå så många unga som
möjligt.
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Bu § 93

2016/0154

600

Svar till Skolinspektionen gällande skolgång för
ensamkommande flyktingbarn på boende i Kåranäs
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna svaret till
Skolinspektionen.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har fått ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
där det anges att 30 ensamkommande flyktingbarn som bor på Kåranäs gård inte
har haft någon skolgång. Kåranäs ligger i Tingsryds kommun och barnen
placerades där för att det inte fanns plats i Ljungby. Skolinspektionen har begärt
in ett yttrande över uppgifterna.
I ett yttrande beskriver förvaltningen att dessa elever inte har haft undervisning.
Ljungby kommun har tagit emot ett stort antal asylsökande elever och
nyinflyttade elever under 2015 och 2016. Två nya skolor har startats upp för att
möta behoven eftersom det inte funnits plats på befintliga skolor. Det har tagit
tid att få tillstånd från olika myndigheter att starta dessa skolor. Det har även
varit svårt att rekrytera personal till att undervisa nyanlända elever.

Beslutsunderlag
• Skolinspektionens begäran om yttrande, 2016-04-21.
• Förvaltningens yttrande till Skolinspektionen, 2016-05-02.
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Bu § 94

2016/0144

041

Begäran om utökad resurstilldelning i grundsärskolan
läsåret 16/17
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att resurserna utökas enligt
resursfördelningssystemet under förutsättning att eleverna skrivs in i
grundsärskolan.
Sammanfattning av ärendet
Grundsärskolans resurs är beräknad på 23 elever för läsåret 2016/2017. Under
våren har särskoleutredningar startat på sju elever och dessa elever kan bli
aktuella för placering i grundsärskolan läsåret 2016/2017. Under maj månad har
utredningar (medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social) för fyra av
eleverna blivit klara, övriga pågår. Expert särskola kommer att ta beslut så snart
överlämning av utredning gjorts av respektive förskolechef/rektor.
För att kunna ta emot dessa elever i augusti har ansvariga rektorer på
Kungshögsskolan begärt utökad resurs med 1,85 tjänst.
Förvaltningen föreslår att resurserna utökas enligt resursfördelningssystemet
under förutsättning att eleverna skrivs in i grundsärskolan.

Beslutsunderlag
• Begäran om utökad resurstilldelning i grundsärskolan läsåret 2016/2017,
2016-04-14.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-04.
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Bu § 95

2016/0053

611

Svar på motion " Lära för livet "
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att Ljungby kommun inför
obligatorisk utbildning i hjärt- och lungräddning när man går i årskurs 9 och
som repetition i årskurs 3 på gymnasiet. De föreslår också att kommunen
samtidigt undersöker om det finns anställda inom kommunen som vill gå denna
utbildning.
I ett svar på motionen skriver förvaltningen bland annat att alla i grundskolan får
genomgå hjärt- och lungräddning senast i årskurs 9. På gymnasiet får elever
också utbildning i hjärt- och lungräddning samt om hjärtstartare vid olika
tillfällen men senast i årskurs 2.
Flertalet förskolor och grundskolor har utbildat all sin personal i hjärt- och
lungräddning. Några har planer på att utbildning ska genomföras med jämna
mellanrum. På gymnasiet ska all personal genomgå utbildning i hjärt- och
lungräddning från höstterminen 2016. Det finns dock ingen gemensam
utbildningsplan för personal i kommunens förskolor och skolor.
Förvaltningen föreslår att en plan görs upp och all personal i kommunens skolor
genomgår utbildning i hjärt- och lungräddning vart fjärde år.
Beslutsunderlag
• Motion ”Lära för livet” från Sverigedemokraterna, 2016-01-18.
• Förvaltningens svar på motion, 2016-04-27.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Bu § 96

2016/0163

600

Yttrande över policy för måltider
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tekniska nämndens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram en kommunövergripande policy för
måltider. Storhushållen har en betydande roll för våra matvanor och miljömål.
En väl fungerande måltidsverksamhet inom kommunen är av stor vikt dels för
främjandet av den nationella folkhälsan och dels för den enskilda individens
välbefinnande. Policy för måltider är en viktig beståndsdel så att de som arbetar
med kommunens måltider har ett gemensamt synsätt och arbetar mot samma
mål.
Måltidsverksamheten i Ljungby kommun bygger på ett ansvar delat mellan
tekniska nämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Tekniska
nämnden beslutade den 19 april 2016 att förslaget till policy för måltider skickas
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden på remiss.
I ett yttrande föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden inte har
något att erinra mot föreslagen policy för måltider.
Beslutsunderlag
• Förslag till policy för måltider.
• Remiss gällande policy för måltider, 2016-04-26.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Bu § 97

2016/0192

630

Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa regler för förskola och
fritidshem i Ljungby kommun enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde en ny taxa för förskola och fritidshem den 23
november 2015. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde då en
punkt i kommunens beslut men avslog överklagandet i övrigt.
Taxan har justerats i enlighet med förvaltningsrättens dom. Utifrån ändringarna i
taxan ska reglerna uppdateras.

Beslutsunderlag
• Förslag till regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun, 2016-05.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-10.

Justerandes sign
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Bu § 98

2015/0222

631

Godkännande av fristående förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan om att starta
Kullerbyttans förskola i Lagan, med organisationsnummer 559050-5300, i
augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav den 16 december § 180 ett preliminärt
godkännande av en fristående förskola i Lagan, under förutsättning att förskolan
får bygglovshandlingarna godkända samt ett godkännande av
brandskyddsmyndighet.
Nu ansöker förskolan om ett definitivt godkännande.
Beslutsunderlag
• Ansökan om start av fristående förskola, Lagans förskola Kullerbyttan AB.
• Förvaltningens yttrande, 2016-05-10.

Skickas till
Kullerbyttans förskola i Lagan

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-05-25

15(19)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 99

2016/0002

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad görs en ekonomisk uppföljning.
Förvaltningen ger en utfallsprognos för april månad. Prognosen för
förvaltningen på helår är ett underskott på 3,8 miljoner kronor.
Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i friskolor är 15 907 000
kronor för januari-april 2016.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning april 2016, 2016-05-18.

Justerandes sign
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Bu § 100

Information om kartläggning utifrån det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Personalavdelningen har en studentmedarbetare som har kartlagt vilka individer
som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Detta innebär att hon har
kontaktat samtliga ungdomar som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning för
att se vad de gör nu, exempelvis om de har fått jobb eller funderar på att börja
studera igen eller inte har någon sysselsättning.
21 av 60 ungdomar har svarat på kontakten som studentmedarbetaren har tagit.
17 av dessa anger att de har en sysselsättning.
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Bu § 101

Information om projektet UF för alla på
Sunnerbogymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) bedrivs på gymnasieskola och grundskola i Ljungby
kommun. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell
utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i
entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009
arbetar de även på grundskolan.
UF för alla är ett integrationsprojekt för att jobba med Ung Företagsamhet även
med elever på introduktionsprogrammets språkintroduktion på
Sunnerbogymnasiet.
Tillförordnade barn- och utbildningschefen har tillsammans med
gymnasiechefen beslutat att delta i projektet.
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Bu § 102

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2016/0165.002
Beslut från Miljö- och Byggförvaltningen 2016-04-28 gällande anmälan om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Annerstad 3:4
Bu 2016/0162.047
Beslut 2016-04-25 från Skolverket gällande redovisning av statsbidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2015.
Bu 2015/0150.606
Beslut 2016-04-29 från Skolinspektionen gällande uppföljning av beslut om
skolsituationen för en grundskoleelev i Ljungby kommun. Sekretessärende
Bu 2016/0191.600
Synpunktsstatistik kvartalsredovisning
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och Hälsa
2016-02-08
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-03-09
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-05-04
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-04-27
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-05-11
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Bu § 103

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerade ärenden.
Bu 2016/0142.623
Avslag på ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0157.623
Avslag på ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0199.623
Godkänt ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0185.623
Avslag på ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0121.623
Avslag på ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0117.623
Godkänt ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0116.623
Godkänt ansökan om skolskjuts.
Bu 2016/0118.623
Godkänt ansökan om skolskjuts. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2016/0155.623
Avslag på ansökan om skolskjuts. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2016/0156.623
Avslag på ansökan om skolskjuts. Ärendet är sekretessbelagt.
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