LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

Plats och tid

Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
den 20 maj 2015, klockan 13.15-15.45

Beslutande

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

Övriga deltagande

Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, informatör
Birgitta Bergsten, chef resursenheten, § 80
Nils-Göran Jonasson, områdeschef (väster/söder), §§ 81-82
Andreas Söderqvist, rektor Sunnerbogymnasiet, §§ 81, 84-85
Ann-Christin Peterson-Rosén, chef central elevhälsa och mångfald, § 83
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 86-87
Peter Claesson, administrativ chef Sunnerbogymnasiet, §§ 86-87
Christina Bertilfeldt, personalföreträdare, §§ 79-87
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 79-87
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 79-87

Utses att justera

Ulla Hansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret den 25 maj 2015 klockan 13.00.

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss

Justerande

Ulla Hansson

Paragrafer 79 - 89

Utdragsbestyrkande

1(13)

LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Organ

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

20 maj 2015

Överklagningstid
Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

25 maj – 15 juni 2015
16 juni 2015
Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Katarina Mahot
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Bu § 79

2015/0009
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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:
• Ekebackenskolan
• Ryssbyenheten
• Planeten
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Tillsynsbesök fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
samt fristående förskolor.
Chefen för resursenheten informerar om tillsynsbesök på:
• Fristående förskolan Skaparglädjen i Ljungby
• Fristående förskolan Älgen i Ljungby
• Fristående förskolan Prästgården i Ryssby
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 6 maj
2015 § 39 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Kvalitetsarbete 2015:1: Samverkan och övergångar respektive
utbildningsval, arbete och samhällsliv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till åtgärder.
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.
Kvalitetsarbetet är från och med 2014 upplagt som ett årshjul, där olika områden
följs upp under åren. Det första området som följs upp under 2015 är samverkan
och övergångar respektive utbildningsval, arbete och samhällsliv (det senare för
gymnasiet, vuxenutbildningen och svenska för invandrare).
Skolområdeschefen och rektor informerar om uppföljningen.
Förslag till åtgärder:
• Uppdatera och förbättra rutinen för mottagande och kartläggning av
nyanlända.
• Uppdaterade rutiner kring samverkan och övergångar mellan
verksamheter.
• Utarbeta lokala rutiner för samverkan och övergångar på varje enhet.
• Skapa tid för gemensamma möten mellan verksamheter.
• Ökad tillgång till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildning och
svenska för invandrare.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 6 maj
2015 § 40 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkände redovisningen den 5
maj 2015 § 34 och beslutade att redovisningen ska göras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Motion om nattis i hemmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar skolområdeschefens yttrande över
motionen som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Ärendet
I en motion (daterad 2015-01-20) yrkar Jennie Lundgren (M) att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda möjligheten att
upphandla barnomsorgspersonal för nattis i hemmet. Hon skriver att nattis är ett
måste för att underlätta för ensamstående föräldrar och föräldrar som jobbar
kväll/natt/helg. Hon menar att nattis i hemmet där en barnskötare kan komma
hem till familjen vid behov kan vara en lösning eftersom underlaget för en fast
nattisavdelning är för lågt.
I en tjänsteskrivelse (daterad 2015-04-23) över motionen skriver
skolområdeschefen för område väster/söder och barn- och utbildningschefen att
enligt skollagen (2010:800) ska barn som är bosatta i Sverige erbjudas förskola i
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller
i samband med större helger.
Skolområdeschefens och barn- och utbildningschefens förslag till beslut i
skrivelsen är att barn- och utbildningsförvaltningen undersöker behovet av
utökade öppettider (nattis) på förskola och fritidshem i Ljungby kommun under
hösten 2015. I samma undersökning utreds även möjlighet gällande nattis i
hemmet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 6 maj 2015 § 42 att
barn- och utbildningsnämnden antar skolområdeschefens förslag till yttrande
över motionen som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.
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Uppföljning av skolnärvaro
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer åtgärderna enligt chefen för central
elevhälsa och mångfalds förslag.

Ärendet
Chefen för central elevhälsa och mångfald har på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag genomfört en undersökning av skolnärvaro i
kommunala grund- och gymnasieskolan höstterminen 2014.
Varje skola ska ha rutiner för att främja skolnärvaro. Alla skolor uppger att de
har kontinuerlig uppföljning av elevers frånvaro.
De flesta uppger att som utredning av skälen för frånvaro vid hög frånvaro har
mentor samtal med vårdnadshavare via telefon, möte eller på
utvecklingssamtalet. På några skolor görs utredning med stöd av elevhälsan.
Som åtgärder vid hög korttidsfrånvaro ges som exempel att i de flesta fall är det
samtal med elev och vårdnadshavare som är åtgärden. Även samrådsmöte där
elevhälsan kopplas in förekommer. Motiverande samtal med studie- och
yrkesvägledare, mentorssamtal och samtal med skolsköterska och ibland tas
hjälp av barn- och ungdomshälsan.
Om elever stannar hemma finns skolans elevhälsoteam, studie- och
yrkesvägledare, socialtjänsten, BUP och barn- och ungdomshälsan som
stödfunktioner som kan vara aktuella för att få elev att komma till skolan.
Exempel på åtgärder som sätts in är att möta upp eleven på väg till skolan,
hemundervisning/undervisning på annan plats än skolan, mindre
undervisningsgrupp och anpassad studiegång.
Förslag på åtgärder:
• Digitalt frånvarosystem används på alla skolor och följs upp
kontinuerligt.
• Gemensamma rutiner (utredning, systematiskt arbete mer mera) arbetas
fram för grund- respektive gymnasieskolan för att främja skolnärvaro.
• Varje skola arbetar fram lokala rutiner utifrån de gemensamma rutinerna.
• Skolnärvaro följs upp centralt varje år.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 6 maj 2015 § 43 att
barn- och utbildningsnämnden fastställer åtgärderna enligt chefen för central
elevhälsa och mångfalds förslag.
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Svar på medborgarförslag om uthyrning av Sunnerbogymnasiets
fordon till LSS-boenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge gymnasiechefens yttrande över
medborgarförslaget som sitt eget.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnat in till kommunfullmäktige med förslaget att
Sunnerbogymnasiets bussar ska användas inom LSS-verksamheten under den
tid som gymnasiet inte använder dem (helger, lov). LSS står för Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Kommunfullmäktige har lämnat över medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för slutligt beslut.
Gymnasiechefen skriver i ett yttrande (daterat 2015-04-13) över
medborgarförslaget att Sunnerbogymnasiet har både bilar, bussar, lastbilar, släp
och annat som skulle kunna användas av andra verksamheter. Dock är
gymnasiet en utbildningsanordnare och inte ett uthyrningsföretag. Det skulle
innebära ett ökat servicebehov om bussarna lånas eller hyrs ut eftersom bussarna
skulle gå fler mil. Det innebär också att personalresurser går år för att bussarna
ska vara i gott skick, både före och efter en helg eller ett lov. Gymnasiets
verksamhet skulle drabbas om bussarna går sönder under helgen eller lovet.
Priset för att administrera en uthyrning inklusive värdeminskning och service
skulle troligen överstiga det pris ett uthyrningsföretag skulle ta.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 5 maj 2015 § 33
att barn- och utbildningsnämnden avger gymnasiechefens yttrande över
medborgarförslaget som sitt eget.
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Programutbud Sunnerbogymnasiet läsåret 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer programutbudet för
Sunnerbogymnasiet läsåret 2016/2017 enligt barn- och utbildningschefens och
gymnasiechefens förslag.
Ärendet
För att marknadsföra Sunnerbogymnasiet bättre föreslår barn- och
utbildningschef och gymnasiechef i en tjänsteskrivelse daterad 2015-04-20 att
barn- och utbildningsnämnden tar beslut om program och inriktningar för läsåret
2016/2017 redan nu. Tidigare år har beslut om programutbud tagits på hösten
innan aktuellt läsår.
Deras förslag till utbud av program och inriktningar för läsåret 2016/2017 är:
Program
Inriktning
Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Måleri
Anläggningsfordon
Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete
Fritid och hälsa
El- och energiprogrammet
Elteknik
Automation
Fordons- och transportprogrammet
Personbil
Transport
Hantverksprogrammet
Finsnickeri
Handel- och administrationsprogrammet Administration och service
Industritekniska programmet
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik
Estetiska programmet
Musik
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott föreslog den 5 maj 2015 § 36
att barn- och utbildningsnämnden fastställer programutbudet för
Sunnerbogymnasiet för läsåret 2016/2017 enligt förslag.
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Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet
Administrative cheferna ger en utfallsrapport och löneanalys för april 2015.
Förvaltningen följer budget.
Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter för
januari-april är 20 677 000 kronor.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkände den preliminära
redovisningen den 6 maj 2015 § 44 och beslutade att en fastställd redovisning
ska göras för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkände den preliminära
redovisningen den 5 maj 2015 § 37 och beslutade att en fastställd redovisning
ska göras för barn- och utbildningsnämnden.
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Plan för internkontroll 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande två processer ska granskas
under 2015:
• Är förvaltningens information tillräckligt tydlig?
• Hur många högpresterande elever på grundskolan och gymnasieskolan
läser en kursplan högre i matematik än den årskurs de går i?
Ärendet
Barn- och utbildningschef och administrativ chef har genomfört en risk- och
väsentlighetsanalys tillsammans med barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott. Där poängsattes tre olika processer och utifrån resultatet föreslår
de att följande två processer granskas under 2015 för barn- och
utbildningsförvaltningen:
• Är förvaltningens information tillräckligt tydlig? Förstår
vårdnadshavarna informationen från förvaltningen? Bedömningen är att
det är sannolikt att vårdnadshavarna inte förstår informationen och
konsekvensen blir allvarlig.
• Hur många högpresenterande elever på grundskolan och gymnasieskolan
läser en kursplan högre i matematik än den årskurs de går i?
Bedömningen är att det är sannolikt att eleverna inte läser en kursplan
högre än den årskurs de går i och konsekvensen blir allvarlig.
Den tredje processen som poängsattes var marknadsföring av svenska för
invandrare.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 6 maj 2015 § 45 att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande två processer ska granskas
under 2015:
• Är förvaltningens information tillräckligt tydlig?
• Hur många elever på grundskolan och gymnasieskolan läser en kursplan
högre i matematik än den årskurs de går i?
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Bu § 88
Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2015/0069.047
Beslut 2015-04-22 från Skolverket gällande statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2015/16.
Bu 2015/0006.606
Beslut 2015-04-30 från Skolinspektionen gällande uppföljning av beslut om
skolsituationen för elev vid skola i Ljungby.
Bu 2013/0092.047
Beslut 2015-05-11 från Skolverket gällande redovisning av statsbidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2014.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2015-03-30
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2015-04-08
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2015-04-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

13(13)

Bu § 89
Delegerade ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.
Ärendet
Förvaltningen redovisar delegerade ärenden.
Bu 2015/0068.603
Beslut på delegation 2015-04-24 gällande ansökan om tilläggsbelopp från
Lingbygdens friskola.
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