Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

14 december 2016, klockan 13.15-16.10.
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby.

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Hans Holmqvist, skolområdeschef §§ 185 samt del av § 186
Wirginia Bogatic Citron, rektor, del av § 186
Kajsa Åkesson, utvecklingsledare, del av § 186
Mattias Ljunggren, förstelärare, del av § 186
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 187-190
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 184-191
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 184-191

Åhörare

8 åhörare, §§ 184-188 (del av § 186)
1 åhörare § 189

Justerare

Melena Jönsson

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 19 december 2016 klockan 8.00.

Paragrafer

184 – 194

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss (C)

Justerare

Melena Jönsson (SD)
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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

2016-12-14

Överklagningstid

19 december 2016 – 9 januari 2017

Anslaget nedtaget

10 januari 2017

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 184

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ”Bidragsbelopp till fristående
verksamheter” ersätts av ärendet ”Justering av interkommunal ersättning
gällande fordonsprogrammet”.
Sammanfattning av ärendet
Några förändringar behöver göras på dagordningen för dagens sammanträde.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

4(15)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 185

2016/0303

631

Yttrande över motion om en giftfri förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar viljeinriktningen i förvaltningens förslag
till yttrande samt att föreslå kommunfullmäktige att därmed anse att motionen är
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet genom Kerstin Wiréhn yrkar i en motion att barn- och
utbildningsförvaltningen genomför en sanering på alla kommunens förskolor,
eventuellt med stöd från kommunens nyinrättade miljöfond.
Wiréhn skriver i motionen att Naturskyddsföreningens kemikalienätverk
konstaterat att material som är kända för att läcka skadliga kemikalier är vanliga
på många förskolor.
I ett svar på motionen föreslår barn- och utbildningsförvaltningen följande
viljeinriktning:
• Alla förskolor ska arbeta med Naturskyddsföreningens checklista med
13 åtgärder som minskar skadliga kemikalier i förskolan och inventering
av förskolan med direkta åtgärdsförslag.
• En riktad tillsyn, giftfri förskola, görs under 2017 av kommunens
miljöinspektör.
• Utbildningsinsats för all personal i förskolan.
• Alla nya förskolor ska byggas kemikaliesmart.
• När riktlinjerna är klara för kommunens miljöfond kan ekonomiskt stöd
sökas därifrån.
Beslutsunderlag
• Motion om att skapa en giftfri förskola, 2016-08-01.
• Förvaltningens svar på motion om att skapa en giftfri förskola.
Skickas till
Kommunfullmäktige.
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Bu § 186

2016/0443
2015/0229
2016/0442
2016/0432
2016/0012

611
611
631
600
600

Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
• 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. När det gäller fristående verksamheter informerar
förvaltningen om dessa.
• Presentation av mottagningsenheten
Det finns en mottagningsenhet i Ljungby kommun som är en första kontakt
med skolan i Ljungby för nyanlända elever. Eleverna kartläggs och
undervisas i två veckor för att sedan kunna placeras i en skola i kommunen.
• Redovisning central enkät avseende förskola, fritidshem, LSS/Planeten,
vuxenutbildning och sfi
I april 2016 genomfördes en central enkät bland vårdnadshavare för att ta
reda på vad de tycker om förskola, fritidshem, grundsärskola och
LSS/Planeten. Samtidigt genomfördes en enkät bland elever för att ta reda på
vad de tycker om vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt
svenska för invandrare (sfi) i Ljungby kommun.
Totalt sett svarade 22 procent av föräldrarna på enkäten om förskola,
fritidshem, grundsärskola och LSS/Planeten. Av dem som svarade var det
94,1 procent som ansåg att deras barn trivs mycket bra eller bra i
verksamheten. Inom vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och sfi
svarade 46 elever.
• Information från arbetsgruppen gällande mer rörelse i skolan.
Det finns en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på hur skolor kan
öka den fysiska aktiviteten under elevernas skoltid. Arbetsgruppen leds av
kommunens förstelärare inom idrott.
Justerandes sign
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I arbetsgruppen har diskussioner förts med lärare från olika skolor och
stadier. Arbetsgruppen har tagit fram en övningsbank där lärarna kan hitta
tips på övningar. I framtiden vill arbetsgruppen
o öka mängden styrda aktiviteter på till exempel raster,
o anpassa schemat så det finns tid för mer rörelse,
o anlita inspiratörer till att föreläsa,
o förbättra lokaler och utemiljöer och
o införa pilotprojekt för pulspass. Ett sådant projekt pågår just nu
på Ryssbyskolan.
• Information om resultat från OAS förskolan
OAS (observation av språk) är ett material för språklig bedömning. 277 barn
deltog i bedömningen i Ljungby kommun 2016. Maxpoängen i bedömningen
i materialet är 44 poäng. 82 procent av barnen hade över 32 poäng, vilket är
gränspoängen för att barnen inte har några svårigheter. Barn som har en
poäng under 32 följs upp ytterligare. Medelpoängen i kommunen var 37
poäng.
• Information om öppna jämförelser grundskola 2016
I Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser grundskola jämförs
resultat och resursindikatorer på kommunnivå. I det sammanvägda resultatet
rankas Ljungby kommun till plats 148 av landets kommuner.
Beslutsunderlag
• Rapport från tillsynsbesök på Astradskolan 2016-11-10.
• Rapport från tillsynsbesök på Kungshögsskolan 2016-11-17.
• Förvaltningens sammanställning 2016 av Trivselenkät – vad tycker du?
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Bu § 187

2016/0302

605

Korrigering av beslut om interkommunal ersättning
läsåret 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden korrigerar den interkommunala ersättningen för
fordonsprogrammet läsåret 2016/2017 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndes sammanträde den 21 september 2016 §139
beslutade nämnden om interkommunal ersättning för gymnasieelever (beslut
BU, 2016/0302).
För elever på fordonsprogrammet fastställdes följande ersättningsnivåer:
Fordonsprogrammet, exklusive inriktningen transport 157 400 kronor/läsår
Fordonsprogrammet, inriktningen transport
138 500 kronor/läsår
Vid en senare kontroll i november upptäcktes en felaktighet i
beräkningsunderlaget. Den programspecifika kapitalkostnaden för inriktningen
transport hade felaktigt beräknats på inriktningen exklusive transport och
kapitalkostnaden för fordonsprogrammet exklusive inriktningen transport hade
beräknats på inriktningen transport.
Underlaget till beslutet som fattades vid sammanträdet 2016-09-21 var således
felaktigt med konsekvens att de beslutade ersättningsnivåerna inte
överensstämmer med de nivåer som beräknats efter att felaktigheten ovan
korrigerats.
Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden korrigerar den
interkommunala ersättningen till följande:
Fordonsprogrammet, exklusive inriktningen transport 145 800 kronor/läsår
Fordonsprogrammet, inriktningen transport
145 400 kronor/läsår
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-10.
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Bu § 188

2016/0459

631

Återbetalning av förskoleavgift
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föräldrar som inte har utnyttjat mer
än 525 timmar på årsbasis får återbetalning. Föräldrarna får göra en ansökan om
återbetalning på en särskild blankett. Varje ansökan kommer att prövas
individuellt.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1 januari 2016 gäller en ny taxa och nya regler för förskola och fritidshem
i Ljungby kommun. Bland annat togs deltidstaxan för förskoleplacering upp till
25 timmar per vecka bort och allmän förskola blev helt avgiftsfri endast för barn
vars föräldrar inte hade ett tillsynsbehov. Föräldralediga och arbetssökande med
placering 15 timmar per vecka (med barn 3-5 år) skulle betala en reducerad taxa
som innebar att de betalar för de timmar som överstiger 525 timmar om året.
Beslutet överklagades och kommunen ändrade en punkt i taxan och reglerna
under våren. Därefter reviderades reglerna ytterligare en gång den 19 oktober §
156 efter kontakt med Skolinspektionen. Skolinspektionen menade att det måste
finnas även ett helt avgiftsfritt alternativ för föräldralediga, och det var det som
ändrades i oktober.
Ett antal föräldrar har drivit frågan om återbetalning av den avgift de betalat för
allmän förskola sedan årets början under den tid det helt avgiftsfria alternativet
saknats.
Förvaltningen föreslår att föräldrar som inte har utnyttjat mer än 525 timmar på
årsbasis får återbetalning. Föräldrarna får göra en ansökan om återbetalning på
en särskild blankett. Varje ansökan kommer att prövas individuellt.
Yrkanden
Melena Jönsson (SD) yrkar att alla ska få återbetalning.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-12.
• Informationsbrev till föräldrar.
• Blankett för ansökan om återbetalning.
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Bu § 189

2016/0130

040

Investeringsbudget
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av investeringsbudgeten
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har i budget för 2017 fått en ram för investeringar. Varje år ska
nämnden därefter besluta hur ramen ska fördelas.
Förvaltningen föreslår följande fördelning för inventarier:
Inventarier/maskiner samt lärararbetsplatser
förskola, förskoleklass, grundskola, särskola,
korttidsboende samt utrustning till elevhälsan
Inventarier/maskiner gymnasieskola/vuxenutbildning
Utemiljö/lekredskap förskola, grundskola,
särskola, korttidshem

805 000 kronor

1 150 000 kronor

120 000 kronor

Utöver inventarieanslaget finns i investeringsbudget år 2017 även följande:
Åtgärder enligt räddningstjänst,
arbetsmiljöinspektion med mera
100 000 kronor
Anpassning av skolgårdar enligt
handikapplan

175 000 kronor

Maskinell utrustning för lokalvård

100 000 kronor

Beslutsunderlag
• Förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget år 2017, 201612-12.
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Bu § 190

2016/0002

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en uppföljning av ekonomin för november 2016.
Förvaltningen följer budgeten.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning av november 2016, 2016-12-12.
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Bu § 191

2015/0171

291

Årskurser och dimensionering av Hjortsbergskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att framställa till tekniska nämnden att
Hjortsbergskolan ska vara en tvåparallellig F-6-skola.
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett stort behov av lokaler för grundskola i Ljungby tätort. För att
tekniska förvaltningen ska ha möjlighet att snarast starta upp
byggnationsprocessen gällande Hjortsbergskolan där det just nu står tillfälliga
skolmoduler så måste barn- och utbildningsnämnden ta beslut i fråga om
inriktning och dimensionering av skolan.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-09.
Skickas till
Tekniska nämnden.
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Bu § 192

2015/0013

606

Information om skadeståndskrav (sekretess)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om ett ärende gällande ett skadeståndskrav.
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Bu § 193

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2016/0306.600
Dom 2016-11-24 från Borås Tingsrätt i mål nr B 1341-16 gällande
datorstölderna på skolor i Ljungby kommun.
Bu 2016/0052.047
Beslut 2016-11-22 från Skolverket gällande statsbidrag för utbildning till
yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår
2016.
Bu 2016/0250.047
Beslut 2016-11-22 från Skolverket gällande statsbidrag för yrkesinriktad och
viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016.
Bu 2016/0439.600
Avslutsbrev 2016-11-25 från Arbetsmiljöverket gällande åtgärder som är gjorda
i arbetsmiljön.
Bu 2015/0048.611
Beslut 2016-11-22 från Skolverket gällande redovisning av statsbidrag för
fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare inom
Matematiklyftet läsåret 2015/2016.
Bu 2016/0089.047
Beslut 2016-11-22 från Skolverket gällande statsbidrag för kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå för bidragsår 2016.
Bu 2016/0087.612
Beslut 2016-11-21 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid
Växjö Fria Fordonsgymnasium i Växjö kommun.
Justerandes sign
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Bu 2016/0433.606
Anmälan 2016-11-23 från Thoren Framtid, Ljungby gällande hög skolfrånvaro.
Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2016/0434.606
Anmälan 2016-11-24 från Thoren Framtid, Ljungby gällande hög skolfrånvaro.
Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2016/0123.047
Beslut 2016-11-28 från Skolverket gällande statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärvägar för lärare höstterminen 2016.
Bu 2016/0019.631
Beslut 2016-11-29 från Skolverket gällande statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan för bidragsår 2015/2016.
Bu 2016/0450.047
Beslut 2016-12-02 från Skolverket gällande redovisning av statsbidrag för
handledare inom Läslyftet läsåret 2015/2016.
Bu 2016/0449.047
Beslut 2016-12-01 från Skolverket gällande statsbidrag för Lärarlönelyftet för
2016-07-01 – 2016-12-31.
Bu 2016/0389.631
Beslut 2016-12-07 från Skolinspektionen gällande uppföljning av beslut
avseende erbjudande om förskola i Ljungby kommun.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-11-16
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-11-30
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Bu § 194

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerade ärenden.
Beslut om skolskjuts samt vinterskolskjuts och resebidrag för läsåret 2016/2017
tagna under perioden 2016-11-09 till och med 2016-12-06.
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