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Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

22 maj 2019, klockan 8.15- 12.30
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby,

Beslutande

Marcus Walldén (M) ordförande
Jan-Erik Andersson (C)
Magnus Carlsson (S)
Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson (KD)
Lars Solling (L)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Christian Johansson (V)
Melena Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef,
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare
Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, §§ 56, 61
Anna-Lena Ljungberg, arkivchef, § 57
Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 58-60
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 61
Tom Grundell, fastighetschef, § 61
Tina Alhbin, personalföreträdare, §§ 56-61
Lars-Magnus Larsson, ej tjänstgörande ersättare, §§ 56-63
Eva Stridsberg, ej tjänstgörande ersättare, §§ 56-63
Tomislav Nadj, ej tjänstgörande ersättare, §§ 56-63

Åhörare
Justerare

Emil Torstensson (KD)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret 27 maj 2019 klockan 15.45.

Paragrafer

56-63

Sekreterare

Katarina Mahot

Ordförande

Marcus Walldén (M)

Justerare

Emil Torstensson (KD)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

22 maj 2019

Tillkännagivandet
publicerat

27 maj 2019

Överklagningstid

27 maj 2019 – 17 juni 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat

18 juni 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 56

2019/0213

630

Utvärdering av omsorg på obekväm arbetstid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda omsorg på obekväm
arbetstid och att utvärdering och eventuell revidering av dess riktlinjer görs
under våren 2020.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut att vårdnadshavares behov av
omsorg på obekväm arbetstid ska tillgodoses, samt att en utvärdering av
omsorgen ska ske under våren 2019.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Från hösten 2018 har omsorg erbjudits vardagkvällar fram till 22.00. En familj
med två barn på fritidshem har använt den möjligheten under hösten och en
familj med ett barn på förskola har tillkommit under våren 2019. De medel som
tillförts i beslutet har gått till personalförstärkning av vikariepoolen, vars uppgift
är att tillgodose omsorg på obekväm arbetstid. De tre barnens vistelsetid varierar
mellan 25-30 timmar/månad/barn.
Personalkostnaden för perioden 1/9 - 31/12 2018 uppgick till cirka 21 000
kronor. För första kvartalet 2019 är personalkostnaden cirka 23 000 kronor.
Hyra av lokal, matkostnad samt kostnad för administration är inte medräknad då
omsorgen bedrivs på en av kommunens förskolor, matkostnaden är försumbar
samt att den administrativa kostnaden ingår i arbetsuppgifterna för
vikariepoolens verksamhetsledare.
Finansiering
Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 500 000 kronor för ändamålet.
Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för denna omsorg och beviljats 98 010
kronor under förutsättningen att kriterierna uppfylls. Redovisning sker till
Skolverket 2 gånger per år.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-30.
• Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-05-08, § 46.
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Bu § 57

2019/0214

004

VerkSAM planen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
dokumenthanteringsplanen verkSAM plan 1.1 för barn-och utbildningsnämndens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen VerkSAM Plan 1.1 bygger på samtliga gallringsråd
för verksamhetsspecifik information och handlingar som finns utgivna av
Riksarkivet och SKL och innehåller därför även gallringsbeslut och bevarande
beslut för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
VerkSam plan 1.1 är antagen av Ljungby kommunstyrelse och gäller från 201802-01 men måste enligt kommunens arkivreglemente även antas i övriga
nämnder och bolag för att giltighet ska uppnås.
För att underlätta för barn- och utbildningsnämndens personal samt övriga
berörda har kommunarkivet tillsammans med densamma framställt en handbok
för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. som innehåller information om
hur nämndens handlingar och information bör hanteras. Denna handbok bygger
på ovan nämnda dokumenthanteringsplaner och bör uppdateras vid behov.

Beslutsunderlag
• Dokumenthanteringsplanen verkSAM plan 1.1.2018-02-01.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-05-08, § 45.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-05-22

5(11)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 58

2019/0220

630

Riktlinjer för förskola/ fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de riktlinjer för förskola
och fritidshem i Ljungby kommun enligt förvaltningens förslag. Reglerna börjar
gälla från och med 2019-09-01.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har riktlinjer för förskola och fritidshem som
revideras varje år för att bland annat matcha skollagen och barnkonventionen.
Ljungby kommun erbjuder plats i förskola åt barn som har vårdnadshavare som
arbetar, studerar, är föräldralediga för yngre syskon eller aktivt arbetssökande.
Plats erbjuds också till barn som har behov av särskilt stöd. Detta regleras i
skollagen. Ljungby kommun erbjuder också plats på fritidshem till och med
vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
För placering i förskola och fritidshem gäller allmänt att:
• barnet är folkbokfört i Ljungby kommun
• barnet är mellan 1 år och 13 år
Det är cirka 83 barn som har upp till 15,99 timmar schemalagda (exklusive
öppen förskola) och föräldrar som antingen är föräldralediga, studerar endast
deltid, eller som är arbetssökande.
Bergalyckan har 18 barn enligt ovanstående kriterier och är därmed den enhet
som har flest.
De största förändringarna i riktlinjerna består av ordval, meningsuppbyggnader
samt vissa textförtydliganden har gjorts med tanke på att nya lagar tillkommit
som börjar gälla från och med den 1 juli 2019. Benämningen sommarförskola
har också tagits bort.
Administrative chefen presenterar ett reviderat förslag på tillämpningsregler
för förskola och fritidshem som ska börja gälla från och med den 1 september
2019.
Beslutsunderlag
• Förslag tillämpningsregler förskola och fritidshem, 2019-05-07.
• Regler version 7, 2019-05.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-05-08, § 47.
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Bu § 59

2019/0004

040

Fördelning av inventarieanslag 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av
inventarieanslag 2019 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens olika enheter äskar varje år om medel i
form av bland annat inventarier, solskydd med mera.
Förvaltningen föreslår att investeringsbudgeten 2019 på totalt 814 000 kronor
för detta ändamål fördelas enligt följande:
Investeringar 2019
Beviljat
Vittaryd
40 000
Regnbågen m.fl
40 000
Lasarettsgatans förskola
40 000
Ekebacken m.fl
40 000
Astrad
80 000
Åby
80 000
Astrad förskola
40 000
Hamneda skola och förskola 35 000
Elevhälsan
50 000
Angelstad skola
25 000
Kungshögskolan
80 000
Agunnaryd förskola
25 000
Harabergsgatans förskola
25 000
Ryssby
26 000 20 000 + 6 000
Lidhultsskola
35 000
Lidhults förskola
35 000
Stensbergsskolan/ förskola 53 000 28 000 + 25 000
Torpa förskola
40 000
Donationsgatans förskola
25 000
814 000 kronor
Beslutsunderlag
• Förvaltningens förslag, 2019-05-07.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-05-08, § 48.
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Bu § 60

2019/0004

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens administrative chef redogör för den preliminära ekonomiska
rapporten för april 2019.
Budgetramen är 644 754 tkr och förbrukningen är 223 257 tkr.
Totalprognosen är – 6,8 Mkr.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning (preliminär), 2019-05-02.
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och
vuxenutbildningen (preliminär), 2019-05-02.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-05-08, § 49.
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Bu § 61

2019/0039
2019/0223
2019/0225
2019/0224
2019/0276

600
600
600
600
600

Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger blandad information.

Justerandes sign

•

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:
• Biets friförskola
• Skaparglädjens friförskola
• Kånna förskola/ fritidshem
• Familjecentralen i Ljungby

•

Lokaler
Lokalsamordnaren informerar om hur långt man kommit med pågående och
kommande lokalprojekt inom förskolan och grundskolan.

•

Presentation om säkerhet
Kommunens säkerhetssamordnare Carina Karlund informerar nämnden om
kommunens krisberedskap och organisation, verksamhetsplanen för
säkerhetsskydd och civilt försvar.

•

Presentation om fastighetsavdelningen
Kommunens fastighetschef informerar nämnden om lokalstrategiarbetet, den
nya investeringsprocessen och förslaget till nytt internhyressystem.

•

Information gällande beslut från Skolverket på uppdrag av Regeringen
Förvaltningschefen informerar om Skolverkets erbjudande till samverkan
och riktat stöd för Ljungby kommun. Syftet är att stärka förmågan att både
på kort och lång sikt erbjuda bland annat nyanlända barn och elever och vid
behov barn och elever som inte är nyanlända men som har ett annat
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modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är
högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt att
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för eleverna i grundoch gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna. Insatserna ska även vända sig till motsvarande
skolformer i grund- och gymnasieskolan och utsatta bostadsområden ska
uppmärksammas särskilt. Den 10-11 juni har förvaltningschef tillsammans
med skolområdeschef, chef för elevhälsa och mångfald, administrativ chef
samt barn- och utbildningsnämndens ordförande blivit inbjudna av
Skolverket till ett informationsmöte i Stockholm om detta samarbete.
•

Information från Skolriksdagen
Politiker från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har deltagit på
Skolriksdagen som ägde rum den 6 och 7 maj i Stockholm.
Skolriksdagen arrangeras av SKL vartannat år sedan 1989 och är Sveriges
största mötesplats för skolans ledare. Programmet består både av
föreläsningar och valbara seminarier. För förtroendevalda arrangeras
partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier I år var
Skolriksdagens fokusområden kompetensförsörjning, digitalisering och
ledarskap.

Beslutsunderlag
• Rapport från tillsynsbesök Biets friförskola, 2019-05-02.
• Rapport från tillsynsbesök på Skaparglädjens friförskola, 2019-04-12.
• Rapport från tillsynsbesök på Kånna förskola/fritidshem, 2019-04-03.
• Rapport från tillsynsbesök på Familjecentralen i Ljungby, 2019-03-11.
• Presentation om säkerhet, 2019-05-22.
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Bu § 62

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som
förtecknas i protokoll den 22 maj 2019 § 63.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2019/0222.012
Beslut 2019-04-16 från Kommunstyrelsen gällande utveckling av vattenfrågor i
Ljungby kommun.
Bu 2019/0221.600
Information 2019-04-12 från SKL gällande vårpropositionen 2019 och
vårändringsbudgeten för år 2019.
Bu 2019/0258.040
Beslut 2019-04-16 från Kommunstyrelsen gällande revidering av
verksamhetsplan för resultatbalansering.
Bu 2019/0259.600
Information 2019-05-02 från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 20192022.
Bu 2018/0410.623
Dom 2019-05-06 från Förvaltningsrätten gällande skolskjuts. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
Bu 2019/0082.606
Beslut 2019-04-30 från Skolinspektionen gällande uppföljning av
Skolinspektionens beslut om att lämna delar av anmälan till Ljungby kommuns
klagomålshantering.Skolinspektionen bedömer att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal - 2019-05-08.
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Bu § 63

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts för läsåret 2019/2020 tagna under perioden 2019-04-16 till
och med 2019-05-13.
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