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Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

29 augusti 2018, klockan 8.15-12.05
Konferensrummet Astradskolan, Ljungby.

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Christian Johansson (V) ersättare för Jerry Rogerstam (S), ej §§ 126-127, 129
på grund av jäv.
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Linda Hellström (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare
Matz Nilsson, rektor, § 115
Victoria Wende, förskolechef, § 115
Annette Svensson, förskolechef, § 115
Irene Alverland Friberg, rektor/förskolechef, § 115
Bernt Ralfnert, vikarierande rektor, § 115
Åsa Jansson, rektor, § 115
Hans Holmqvist, skolområdeschef, §§ 116-117
Kajsa Åkesson, utvecklingsledare, § 118
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, §§ 119-120
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 122-123
Marie Steneland, administrativ chef § 121
Gunnel Nilsson (C), tj tjänstgörande ersättare §§ 115-129
Ingela Rosén (S), tj tjänstgörande ersättare §§ 115-129
Carina Jönsson, personalföreträdare, §§ 115 - 127
Tina Alhbin, personalföreträdare, §§ 115 - 127
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 115 - 127

Åhörare

2

Justerare

Ulla Hansson (M)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 3 september 2018 klockan 16.45.

Paragrafer

115 - 129

Justerandes sign
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Sekreterare

Katarina Mahot

Ordförande

Stefan Willforss (C)

Justerare

Ulla Hansson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns digitala anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

29 augusti 2018

Överklagningstid

3 september 2018 – 24 september 2018

Anslaget uppsatt

3 september 2018

Anslaget nedtaget

25 september 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot

Justerandes sign
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Bu § 115

2018/0025
2018/0353

600
612

Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger blandad information:

Justerandes sign

•

Astradskolans rektor ger en allmän information om Astradskolan.
699 elever är inskrivna på Astradskolan. Skolan börjar bli trångbodd och
det börjar det bli ont om plats i specialsalarna. Några klasser får sin lunch
serverad i 2 klassrum då dessa elever inte får plats i skolans matsal.

•

Presentation av nyanställda chefer inom organisationen
Följande chefer har anställts inom förvaltningen:
En ny förskolechef på Fogdeskolan, Kajsa Kavat, Ida och Regnbågen,
en ny förskolechef på Donationsgatans förskola, en vikarierande rektor samt
en ny förskolechef på Lidhultsenheten och en ny rektor på Astradskolan.

•

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:
• Lasarettsgatans förskola
• Kånna förskola/fritidshem

•

Förvaltningschefen informerar om skolornas arbete med basgrupper
Förvaltningen har valt att fokusera extra på arbetsområden som ska
förhindra utanförskap och höja elevers betyg. Arbetet med basgrupper är en
del av dessa arbetsområden. Ett lärande i samverkan ger mer än
ensamlärande.

•

Information om skolskjuts
6 nya entreprenörer tar idag hand om skolskjutstrafiken i Ljungby kommun.
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•

Information om situationen på Lidhultskolan

•

Rundvandring på Astradskolan och visning av de nya modulerna
Rektorn visade runt på skolan. Bland annat fick man titta på den omgjorda
musiksalen och de nya modulerna som nu har tagits i bruk.

Beslutsunderlag
• Rapport från tillsynsbesök på Lasarettsgatans förskola, 2018-04-20
• Rapport från tillsynsbesök på Kånna förskola/fritidshem, 2018-05-14.
• Förvaltningens sammanställning 2018-08-22

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

5(23)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 116

2018/0318

611

Resultat grundskolan läsåret 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolområdeschefen har tagit fram information kring hur resultaten i grundskolan
blev under läsåret 2017-2018. Redovisningen utgår från fastställda nyckeltal i
Ljungby kommun. Analys med förslag till åtgärder redovisas vid nämndens
möte i september.
Läsåret 2017-2018 fanns i juni 3237 elever fördelat över år 1-9.
I den kommunala skolan fanns i juni 3014 elever fördelat år 1-9.
Andelen elever i årskurs 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga
delprov på nationella prov i matematik och svenska har förbättrats våren 2018
men pojkars resultat i svenska sjunker.
Andelen elever i årskurs 6 i den kommunala grundskolan som nått minst betyget
E i alla ämnen har minskat från 82,59 procent för våren 2016 till 76,31 procent
för våren 2018.
Andel elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan som är behöriga till
gymnasiets yrkesprogram är 77,67 procent för våren 2018.
Tar vi bort de elever som räknas som nyanlända, det vill säga har varit mindre
än 4 år i Sverige, är behörighetsgraden 85,16 procent.
Våren 2017 var behörigheten i riket 80,5 procent och i Ljungby 88,6 procent
exklusive nyanlända.
Meritvärde i årskurs 9 i den kommunala grundskolan är 235,5 poäng jämfört
med 2017 då meritvärdet var 233 poäng.
Det är stor skillnad i meritvärdet i svenska mellan flickor och pojkar.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-30.
• Arbetsutskottets beslut att informationen ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden, 2018-08-15 § 91.

Justerandes sign
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Bu § 117

2018/0319

600

Redovisning av antalet anmälningar läsåret 2017/2018 av
diskriminering eller kränkande behandling avseende
barn/elev
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen rapporterar om de diskrimineringar/kränkningar som har anmälts
under läsåret 2017/2018.
Rektor/Förskolechef är enligt skollagen skyldig att anmäla till huvudmannen när
de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten.
Dessa anmälningar gör man idag via en blankett som följer lagtexten och
diskussioner pågår om man i framtiden skulle kunna göra det digitalt.
Under läsåret har huvudmannen fått in 111 anmälningar från förskolor och
skolor. 97 stycken av dessa anmälningar har kränkande behandling som orsak
och 85 stycken av de 111 anmälningarna är fördelade under åldersgruppen
år 4-6.
Rektor/förskolechefer har skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att komma
tillrätta med problemet. Alla skolor/förskolor har en plan för att förebygga
kränkande behandling och diskriminering.
I det systematiska kvalitetsarbetet normer,värden och arbetsmiljö redovisar
enheterna sitt arbete med frågan. Det är ett ständigt pågående arbete där alla
lärare under våren och inför det nya läsåret fått utbildning i ”gruppdynamik” och
hur man skapar ett gott klimat i klasserna.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-02
• Arbetsutskottets beslut att informationen ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden, 2018-08-15 § 92

Justerandes sign
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Bu § 118

2018/0321

600

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2018:2 om
normer, värden och arbetsmiljö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och
skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen
uppfylls.
För respektive område och verksamhet baseras sammanställningen på det
material som varje enhet lämnar in till förvaltningen. Redovisningen sker på en
centralt framtagen blankett. Flera enheter använder Skolverkets BRUK-material
som en del av underlaget, där medarbetare diskuterar kriterier för måluppfyllelse
och tanken är att alla verksamheter i framtiden kommer att arbeta med
Skolverkets BRUK-material.
Från och med år 2014 är kvalitetsarbetet i Ljungby kommun upplagt som ett
årshjul där olika områden följs upp under åren. Årshjulet för kvalitetsarbetet
utvecklas och innefattar nu även de kommunala målen.
Det andra området som följs upp under 2018 är hur enheterna arbetar med
normer, värden och arbetsmiljö. Nämnden får en redovisning om detta.
Nämnden får även en redovisning i hur förskolan arbetar med dessa områden i
form av bland annat integritetspolicy, arbetsplatsbyten och bemötande.

Beslutsunderlag
• Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2018-07-30
• Arbetsutskottets beslut att informationen ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden, 2018-08-15 § 94.

Justerandes sign
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Bu § 119

2018/0323

600

Skolfrånvaro
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta 1.0 tjänst för att tillsammans
med samverkansparter arbeta med hög skolfrånvaro.
Kostnad 550 000 per år. Finansiering sker hösten 2018 med statsbidrag ökad
jämlikhet och om möjligt för 2019 och 2020 med statsbidrag likvärdig skola.

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 i psykisk och fysisk ohälsa.
En konstant närvaro i skolan är grundläggande för att eleverna ska lyckas i
skolan, i samvaron med andra och i arbetslivet.
Rektorer och skolpersonal har under våren fått utbildning i pedagogiskt
ledarskap och i att bygga trygga sociala grupper i klassen.
Vid skolstarten i höst påbörjas det konkreta arbetet.
Ljungby kommun har flera elever som är ”hemmasittare” och flera elever har
hög frånvaro. Skolorna behöver stöd och hjälp med att hantera detta.
Bland annat behövs ett bättre frånvarosystem där det är enkelt att lägga in
frånvaro. Ett bra frånvarosystem underlättar tidiga insatser och ökar
medvetenheten. Våra rutiner för skolfrånvaro behöver omarbetas
Under läsåret har samverkansmöten skett med socialförvaltningen och barn- och
ungdomspsykiatrin i hur vi kan samverka bättre och öka vår förståelse för
varandras uppdrag. Vi har även varit på gemensam utbildning i skolfrånvaro och
haft efterföljande diskussioner i hur vi kan arbeta på olika plan.
Olika samverkansmöten kommer att fortsätta i vårt gemensamma arbete
”barnens bästa gäller” i Kronobergs län.
En arbetsgrupp behöver bildas för att stödja skolorna i arbetet med hög
skolfrånvaro där även socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin
ingår. Eleven och föräldrarna behöver stöd och hjälp både från skola,
socialförvaltning och i vissa fall från barn- och ungdomspsykiatrin.
Med hjälp av elevhälsan kan skolorna bli bättre i att tillrättalägga lärmiljön.
Socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin är positiva till detta
arbetssätt.
Justerandes sign
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Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillsätter 1.0 tjänst för
att tillsammans med samverkansparter arbeta med hög skolfrånvaro.
Kostnad 550 000 per år. Finansiering sker hösten 2018 med statsbidraget ökad
jämlikhet och om möjligt för 2019 och 2020 med statsbidraget likvärdig skola.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-05
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
tillsätter 1.0 tjänst för att tillsammans med samverkansparter arbeta med
hög skolfrånvaro, 2018-08-15 § 99

Justerandes sign
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Bu § 120

2018/0322

624

Central elevhälsoplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta en central elevhälsoplan.

Sammanfattning av ärendet
Vid utvärderingen av ledningsorganisationen gällande central elevhälsa i
Ljungby kommun framkom bland annat att en central elevhälsoplan ska arbetas
fram.
Syftet med en central elevhälsoplan är att skapa en kommungemensam plattform
i elevhälsoarbetet. Den ska fungera som ett stöd för de lokala elevhälsoteamen i
arbetet med att hitta strukturer och upprätta lokala elevhälsoplaner på respektive
skola.
Den centrala elevhälsoplanen ska säkerställa likvärdigheten mellan kommunens
skolor, utgöra ett dokument som anger inriktning där samverkan utgör en av
elevhälsans grundpelare och fungera som ett stöd för rektor i det systematiska
kvalitetsarbetet på skolorna.
Den centrala elevhälsoplanen ska utvärderas och revideras varje år.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-05
• Verksamhetsplan, central elevhälsoplan, 2019-09-01
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
antar central elevhälsoplan, 2018-08-15 § 100.

Justerandes sign
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Bu § 121

2018/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en ekonomisk rapport innehållande bland annat en löneanalys
och utfallsrapport för juli 2018.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, 2018-08-27.
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning för gymnasiet och
vuxenutbildningen, 2018-08-27.
• Arbetsutskottets beslut, 2018-08-15 § 101 att godkänna den preliminära
redovisningen och att en fastställd redovisning ska ges till barn- och
utbildningsnämnden.
• Gymnasieutskottets beslut, 2018-08-15 § 43 att godkänna den
preliminära redovisningen och att en fastställd redovisning ska ges till
barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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Bu § 122

2018/0325

612

Information om slutlig antagning till gymnasieskolan
läsåret 2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasiechefen informerar om den slutliga antagningen till gymnasieskolan
läsåret 2018/2019 för de elever som Sunnerbogymnasiet erbjöd plats till i juli
månad.
276 elever valde att börja på Sunnerbogymnasiet hösten 2018. Det motsvarar 84
procent av eleverna. Dessutom valde 38 elever från andra kommuner att börja på
Sunnerbogymnasiet.
Totalt har 356 elever antagits till Sunnerbogymnasiet för hösten 2018. Förra året
antogs 318 elever.
År 2018 slutade 330 elever årskurs nio och år 2017 var den siffran 313.
53 elever valde studier på annan skola/ort. Av dessa 53 elever valde 35 stycken
utbildningar som Sunnerbogymnasiet inte erbjuder.
4,2 procent av eleverna valde Ryssbygymnasiet. År 2017 var den siffran 2,2
procent.
18 elever har valt att studera på annan ort på sådana utbildningar som även finns
på Sunnerbogymnasiet.
Över 50 procent av eleverna har valt ett yrkesprogram. Motsvarande siffra för
hela Sverige är 36 procent.
Introduktionsprogrammen har ökat markant från 10,8 procent år 2016 till 19,7
procent för år 2018.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018- 08-07.
• Gymnasieutskottets beslut att informationen ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden, 2018-08-15 § 42.
Justerandes sign
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Bu § 123

2018/0353

612

Lärarbehörighet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasiechefen informerar om det ungefärliga läget gällande antal/andel lärare
med pedagogisk examen på Sunnerbogymnasiet inför höstterminen 2018.
Tillsammans med vuxenutbildningen har Sunnerbogymnasiet totalt 127 lärare
varav 95 stycken har en pedagogisk examen och 32 stycken saknar en
pedagogisk examen. 12 lärare ska börja på eller går redan en pedagogisk
utbildning.
Det finns 45 lärare som undervisar i teoretiska ämnen varav 41 stycken har en
pedagogisk examen.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens sammanställning 2018-08-22

Justerandes sign
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Bu § 124

2018/0188

631

Ansökan för pedagogisk omsorg/ FORMA
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Forma utbildning AB
får bedriva pedagogisk omsorg i Ljungby kommun.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Christian Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Forma utbildning AB söker om godkännande och bidrag för pedagogisk omsorg
i Ljungby kommun.
Pedagogisk omsorg är sådan verksamhet som inte drivs i form av förskola,
fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Ett exempel på
pedagogisk omsorg är dagbarnvårdare (som tidigare kallades för daghem eller
dagmamma).
Det finns möjlighet att driva verksamhet inom pedagogisk omsorg som en
fristående verksamhet. Verksamheten är då inte kommunal utan drivs i egen
regi, men måste godkännas av kommunen.
Forma utbildning startade som aktiebolag i februari 2016 och har sitt säte i
Växjö. Verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan och Skolverkets
allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg.
Forma tillämpar avgifter efter kommunens egen taxa.
Förvaltningen gav arbetsutskottet i uppdrag den 4 juni 2018 att utreda frågan till
arbetsutskottets sammanträde i augusti.
Förvaltningschefen har gjort undersökning i angränsande kommun.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att Forma
utbildning AB får bedriva pedagogisk omsorg i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28
• Ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg, Forma utbildning AB
Justerandes sign
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•
•

Arbetsutskottets beslut att barn-och utbildningsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att utreda frågan till arbetsutskottets
sammanträde i augusti, 2018-06-04 § 84.
Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna att Forma utbildning AB
får bedriva pedagogisk omsorg i Ljungby kommun, 2018-08-15 § 93

Yrkanden
• Magnus Carlsson(S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag
• Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
• Christian Johansson (V) yrkar bifall till Magnus Carlssons (S) yrkande.
• Ulla Hansson (M) yrkar bifall till Susanna Tingbratts (KD) yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt Magnus
Carlssons (S) yrkande om avslag till arbetsutskottets förslag eller enligt Susanna
Tingbratts (KD) yrkande om bifall på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att beslut ska tas
enligt Susanna Tingbratts (KD) förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för Susanna Tingbratts ( KD ) yrkande och Nej-röst för Magnus Carlssons
(S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Barn-och utbildningsnämnden har därmed beslutat att arbetsutskottets förslag
bifalls.
Namn
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson(S)
Ulla Hansson (M)
Margaretha Andersson (S)
Tilda Ragnarsson (M)
Liselotte Åhlander (S)
Christian Johansson (V)
ersättare för Jerry Rogerstam
(S)
Linda Hellström(C)
Susanna Tingbratt (KD)
Sabina Dzonlic (L)
Melena Jönsson (SD)
Justerandes sign

Röst
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
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Bu § 125

2018/0267

600

Motion angående förslag att införa datastödet Timecare
inom grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Utred möjligheten att införa programmet och datastödet TimeCare pool på
grundskolorna i Ljungby kommun yrkar den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Liselotte Åhlander (S) i en motion den 21 maj 2018.
Elevantalet i Ljungby kommun växer i en rasande fart. Behovet av pedagogisk
personal ökar fortare än vad arbetsgivaren hinner med att rekrytera personal.
Behovet av vikarier ökar och även där är det svårt att uppfylla tillsättningen av
vikarier.
I många år har Socialförvaltningen använt systemet Time Care Pool med
lyckade resultat. Som vikarie lägger man själv in de tider som finns tillgängliga i
systemet och därefter matchar administratören behoven. Detta gör att vikarier
själva väljer när de kan jobba utan att bli uppringda, personal frigörs samt det
blir en central samordning av timanställda.
Detta system skulle även kunna införas på barn- och utbildningförvaltningen
eftersom både skola och barnomsorg idag arbetar med denna hantering manuellt.
Ett datastöd skulle spara både arbetsuppgifter, vinna i effektivitet och kostnader
eftersom Ljungby kommun redan idag arbetar med systemet.
Målet är att tillgodose elevernas behov av att få lärare i undervisningen när
ordinarie lärare är frånvarande och en bra start skulle vara att börja med
grundskolans område för att se effekterna.
Motionärerna yrkar därför på att barn och utbildningsförvaltningen utreder
möjligheten att införa programmet och datastödet TimeCare pool på
grundskolorna i Ljungby kommun.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas motion, 2018-05-21
• Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, 2018-05-28, § 53
• Arbetsutskottets förslag att föreslå barn- och utbildningsnämnden att
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, 2018-08-15
§ 95.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

18(23)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 126

2018/0265

600

Motion om stöd till Lingbygdens elever
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett yttrande till motionen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christian Johansson (V) i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Behåll nivån på det ekonomiska stödet till Lingbygdens friskola yrkar
Vänsterpartiet genom Kerstin Wiréhn (V) i en motion den 21 maj 2018.
Lingbygdens friskola har ekonomiska problem då det kommunala stödet
minskar i och med att stödet till skolskjuts dras in.
Skolan i Södra Ljunga är oerhört viktig för bygden,och även för affären då den
är en sammanhållande kraft anser Vänsterpartiet.
Då Partierna brukar hävda att hela Sverige ska leva, åtminstone i valtider, är det
därför viktigt att visa detta även i handling anser Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet anser därför att Ljungby kommun ska behålla det ekonomiska
stödet till Lingbygdens friskola på oförändrad nivå och fortsätta betala för
skolskjuts.
Viktiga argument för att göra detta undantag är att det är fullt i våra kommunala
skolor. Om skolan läggs ner får man betala skolskjuts ändå och Vänsterpartiet
ser det som en form av landsbygdsstöd.
Motionärerna yrkar därför på att Ljungby kommun behåller nivån på det ekonomiska
stödet till Lingbygdens friskola.

Beslutsunderlag
• Vänsterpartiets motion, 2018-05-21
• Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, 2018-05-28, § 53
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande till
motionen, 2018-08-15 § 96.
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 127

2018/0266

600

Motion om skolskjuts till Lingbygdens elever
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett yttrande till motionen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christian Johansson (V) i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion den 15 maj 2018 om skolskjuts till Lingbygdens elever yrkar
Sverigedemokraterna genom Melena Jönsson (SD) att Ljungby Kommun
ändrar verksamhetsplanen för skolskjuts och betalar ut skolskjutspengar som
eleverna skulle fått om Lingbygdens skola ej funnits och dom skulle ha gått i en
kommunal skola.
I Södra Ljunga ligger en välskött och väl fungerande skola med en otroligt fin
utemiljö.
Sedan några år tillbaka är det en friskola, eftersom den lades ner som kommunal
skola. I dagsläget går det 52 barn på skolan inklusive förskolan.
På en liten ort är varje servicedel, inte minst skolan en viktig del för tillflytt av
unga familjer och överlevnad av byn. Skolan tillhandahåller även lokaler för
ortsbefolkningen genom idrottshall för Ling, barnkalas och öppen förskola. Ett
viktigt nav för landsbygden !
Skolan drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse.
Sedan läsåret 2017/2018 får ingen elev vid Lingbygdens friskola skolskjuts
anordnad eller bekostad av Ljungby kommun.
De barn som går i Lingbygdens skola skulle vara skolskjutsberättigade ifall de
hade gått på någon av de kommunala skolorna. Dessutom är kommunens skolor
välfyllda med elever.
Sverigedemokraterna värnar om landsbygdens överlevnad och att alla barn i
kommunen ska behandlas lika och ges samma förutsättningar för utbildning.
Därför yrkar motionärerna att Ljungby Kommun ändrar verksamhetsplanen för
skolskjuts och betalar ut skolskjutspengar som eleverna skulle varit berättigade till
om Lingbygdens skola ej funnits och de skulle ha gått i kommunal skola.
Bidraget har tidigare varit på cirka 550 000 kronor
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Sverigedemokraternas motion, 2018-05-15
• Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, 2018-05-28, § 53
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande till
motionen, 2018-08-15 § 97.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 128

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2018/0297.600
Kontrollrapport 2018-06-20 utförd av Miljö- och byggförvaltningen för
Donationsgatans förskola.
Bu 2018/0018.606
Beslut 2018-07-10 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Bu 2018/0288.600
Information 2018-06-14 från Skolverket gällande statsbidrag för en likvärdig
skola.
Bu 2018/0114.612
Beslut 2018-08-13 gällande ansökan om godkännande som huvudman för
Academy of Tech and Business Education i Laholm.
Bu 2018/0345.002
Delegationsbeslut 2018-08-15 från Miljö- och byggförvaltningen gällande
Björkstigens förskola.
Bu 2018/0346.002
Delegationsbeslut 2018-08-17 från Miljö- och byggförvaltningen gällande
Astradskolan.
Bu 2018/0347.002
Delegationsbeslut 2018-08-17 från Miljö- och byggförvaltningen gällande
Donationsgatans förskola.
Bu 2018/0304.600
Meddelande 2018-06-27 angående bilersättning.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu 2018/0293.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0303.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0316.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0330.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0352.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0354.606
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-06-25.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-08-15.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 129

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande
ärenden.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christian Johansson (V) i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts för läsåret 2018/2019 tagna under perioden 2018-01-01 till
och med 2018- 08-21.

Justerandes sign

