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Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

22 november 2017, klockan 8.15–12.15
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Christian Johansson (V) ersättare för Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Bo Dalesjö (S) ersättare för Jerry Rogerstam (S)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD) medverkade till § 162
Ingela Rosén (S) ersättare för Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S) medverkade till § 160
Mats Josefsson (SD) ersättare för Melena Jönsson (SD)
Linda Hellström (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Marie Steneland, administrativ chef §§ 161-162
Emelie Andersson, kommunikatör
Petra Skogsborn, rektor, §§ 149-152
Thomas Elofsson, rektor, §§ 149-151
Carina Karlsson, rektor, § 150
Ulrika Linder, rektor, § 152
Anne-Lie Johansson, förskolechef, § 152
Eva Bagerstam, förskolechef, § 152
Elisabet Larsson, utvecklingsledare, §§ 153-160
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 154-158
Hans Holmqvist, skolområdeschef, § 159
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 149-166
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 149-166

Åhörare
Justerare

Ulla Hansson (M)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 27 november 2017 klockan 08.30

Paragrafer

149 - 168

Sekreterare

Emelie Andersson

Ordförande

Stefan Willforss (C)
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Ulla Hansson (M)
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Barn- och utbildningsnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla och kommunens webbplats.
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-22

Överklagningstid

Anslaget nedtaget

27 november 2017 – 18 december 2017
19 december 2017

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
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Katarina Mahot
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 149

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att lägga till följande punkt på
dagordningen:
• Undersköterskeutbildning för de med otrygga anställningar
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Bu § 150

2017/0016

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.
Besöken som redovisas är:
• Vårblommans förskola
• Angelstad
• Åbyskolan
• Astradskolan
• Astrads förskolor
•

Information från högstadieskolor
Rektorer från Kungshögsskolan berättar om vissa problem som har uppstått
den senaste tiden på skolan. Ett antal allvarligare händelser har hänt som
även blivit polisanmälda. De redogör även för de åtgärder skolan nu har
gjort för att förebygga dessa händelser.
Det ges även av förvaltningschefen en kortare redogörelse för hur det ser ut
på Astradskolan. Där det finns ett antal liknande händelser som har skett. Ett
stort problem är att ”gamla” elever försöker ta sig in i skolan under skoltid.
Skadegörelse i innebandyhallen har även skett.
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Bu § 151

2017/0476

611

Sommarskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sommarskolan låg år 2017 på Kungshögsskolan. De tre ansvariga för årets
sommarskola redovisar för hur processen med arbetet har gått till. Planeringen
började tidigt under våren och sommarskolan genomfördes under veckorna 2527. Utvärdering har genomförts med både elever och lärare efter genomförd
sommarskola.
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Bu § 152

2017/0476

611

Sommarförskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sommarförskolan låg år 2017 på Ekebackenenheten. De tre ansvariga för årets
sommarförskola redovisar för hur processen med arbetet har gått till.
Planeringen började tidigt under våren och sommarförskolan genomfördes under
veckorna 28-31. Utvärdering har genomförts med både personal och
vårdnadshavare efter genomförd sommarskola.
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Bu § 153

2016/0458

631

Utredning om utbildning av förskollärare på distans
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbilda fler vfu-handledare inom
förskolan och att ansöka om utökad budget till 2019.
Sammanfattning av ärendet
I början av maj månad skickade Linnéuniversitet ut ett frågeformulär till
Ljungby kommun kring en planerad start av en förkortad utbildning till
förskollärare med specifika kriterier för antagande av studerande av idag
verksamma barnskötare. Det är en utbildning på 150 högskolepoäng som är
tänkt att ges på deltid för att möjliggöra samtidig yrkesverksamhet under
studietiden. Enkäten syftar till att skapa underlag för deltagande. Ljungby
kommun har svarat på frågor som rör antal barnskötare som har minst fem års
yrkeserfarenhet på heltid, varav minst två år sammanhängande i förskolan efter
1998 då läroplanen infördes i förskolan.
Ljungby kommun har också gjort en bedömning av hur många som skulle vara
intresserade av att gå den tilltänkta utbildningen, samt hur stort huvudmannen
behov är i dagsläget och om fem år. Svar om utbildning kommer att meddelas
till sommar-höst 2018.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-06-21 att se över kommande
beslut om start av utbildning på Linnéuniversitet och utifrån detta göra ett
ställningstagande om Ljungby kommun som huvudman ska ha med studerande på
den eventuella förkortade utbildningen.
Linnéuniversitet har fortfarande inte fattat beslut i frågan utan det sker i mars
2018.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens skrivelse, 2017-05-23.
• Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-21, § 81.
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Bu § 154

2017/0468

631

Tillsyn på obekväm arbetstid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2017 redovisades för Barn och utbildningsnämnden den utredning
som gjorts om vårdnadshavares behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Den
visade att behovet var störst på vardagkvällar fram till kl.22. Förvaltningen har
avsatt 500 000 kr i budget 2018 för detta ändamål. De medlen har man för avsikt
att använda till en personalförstärkning i vikariepoolen. Tillsyn på vardagkvällar
fram till kl.22 kommer att erbjudas på Donationsgatans förskola med start under
våren 2018.
Diskussion med verksamhetschef för vikariepoolen och förskolechef på
Donationsgatan kommer att påbörjas inom en snar framtid. Kontakter kommer
att tas med andra kommuner i landet som erbjuder omsorg på obekväm
arbetstid. Regler och rutiner ska utformas. Förhandlingar med berörda fackliga
organisationer för de personalgrupper som ska arbeta i verksamheten ska också
genomföras.
Förslag till beslut
•Att en tidsplan upprättas.
•Att förhandling angående förändrade arbetstider inleds med berörda fackliga
organisationerna.
•Att regler och rutiner för denna omsorg upprättas.
•Att information går ut till vårdnadshavare med behov av omsorg på obekväm
arbetstid.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-10.
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Bu § 155

2017/0450

612

Sunnerbogymnasiets resultat 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger gymnasiechef i
uppdrag att ta fram och redovisa en analys på resultaten.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasiechef redovisar resultaten för Sunnerbogymnasiet. Generellt sett har det
utvecklats positivt, ett flertal program ökar i meritvärde. Dock ligger gymnasiet
lågt i andel elever som får en examen, en bit lägre än rikets snitt.
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Bu § 156

2017/0485

615

Undersköterskeutbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till gymnasieutskottet att
besluta i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Det är många inom socialförvaltningens verksamhet som har tidsbegränsade
anställningar och timanställningar. Utifrån Lagen om anställningsskydd
begränsas möjligheterna till fortsatt anställning efter två år då Ljungby kommun
kräver att personalen är formellt utbildad för att få fast anställning.
Regeringen har beslutat att genom Skolverket satsa på personal med otrygga
anställningar inom vården. De sökande till vuxenutbildningen som redan har
gymnasieexamen antas vanligtvis inte då skolformen särskilt skall beakta de
som står långt från arbetsmarknaden, ofta med låg utbildningsbakgrund.
Regeringen har därför beslutat om riktade statsbidrag för utbildning av
undersköterskor. Bidraget utgör 47500 kronor per studerande. Det finns inget
samfinansieringskrav för kommunen likt övriga yrkesvuxenutbildningar.
Ansökningstiden var för 2017 i mars-april. Ljungby beviljades då 8 platser av de
25 stycken som söktes. Vi valde då att inte starta utbildningen.
I dialog med socialförvaltningen önskar vi starta utbildningen, men har inte fått
besked om resurserna. Rekrytering bör ske snarast för att starta utbildningen
under februari-mars 2018. Rekrytering av studerande sker i samråd med
socialförvaltningen. Intresset är stort. Ordinarie undersköterskeutbildningar
fortgår som vanligt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-21.
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Bu § 157

2017/0255

612

Återremiss gällande motionen om lokalt
ishockeygymnasium
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har lämnat in en motion där han yrkar att kommunen ska utreda
möjligheter till ett lokalt ishockeygymnasium för killar. detta för att
Sunnerbogymnasiet främst ska vara för våra egna invånare och för att tillgodose
de behov och utmaningar som finns i vår kommun, skriver Rafaj (S).
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2016 att inte satsa på en
ishockeyprofil för killar.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att återremittera motionen om
”lokalt ishockeygymnasium”. Kommunfullmäktige vill att det utreds om det
finns någon gymnasieskola med NIU där det även finns individuellt val (profil)
för ishockey, hur samverkan är mellan skolan och förening och hur
verksamheten fungerar.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med 2 olika föreningar och undersökt hur det fungerar.
Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas motion 2017-04-04.
• Barn- och utbildningsförvaltningens svar på motion 2017-07-05.
• Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-08-30.
• Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-02.
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Bu § 158

2017/0254

600

Återremiss gällande motionen om idrottsutbildning för
flickor med inriktning ishockey
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har lämnat in en motion där de vill att man utreder
möjligheterna för ett lokalt och/eller nationellt ishockeygymnasium (NIU) för
tjejer på Sunnerbogymnasiet.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2016 att inte satsa på en
ishockeyprofil för flickor.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att återremittera motionen om
”idrottsutbildning för flickor med inriktning ishockey”. Kommunfullmäktige vill
att det utreds om det finns någon gymnasieskola där tjejer tränar med killar, hur
verksamheten fungerar och samverkan mellan skola och förening.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med 2 olika föreningar och undersökt hur det fungerar.
Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas motion 2017-04-04.
• Barn- och utbildningsförvaltningens svar på motion 2017-07-05.
• Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-08-30.
• Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-02.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-11-22

13(22)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 159

2017/0465

600

OAS redovisning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
OAS (observation av språk) är ett material för språklig bedömning som görs i
förskoleklassen. 270 barn deltog i bedömningen i Ljungby kommun 2017.
Maxpoängen i bedömningen i materialet är 44 poäng. 80 procent av barnen hade
över 32 poäng, vilket är gränspoängen för att barnen inte har några svårigheter.
Barn som har poäng under 32 följs upp ytterligare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning, 2017-11-08.
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Bu § 160

2017/0444

600

Kvalitetsredovisning 2017-3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och antar åtgärderna enligt
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Under 2014 revideras det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden. Årshjulet för kvalitetsarbetet
utvecklas och innefattar nu även de kommunala målen.
Sammanställning inom respektive område och verksamhet baseras på det
material som varje enhet lämnar in till förvaltningen. Redovisning sker på
blankett framtagen centralt. Som del i underlaget använder flera av enheterna
Skolverkets BRUK-material, där medarbetare diskuterar kriterier för
måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Kvalitetsarbete 2017/3 Kunskaper, bedömning och betyg. Barns inflytande,
2017-09-25.
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Bu § 161

2017/0217

600

Budget 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa budgeten för 2018 enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen går igenom detaljbudgeten för 2018 som barn- och
utbildningsnämnden ska fastställa.
Några verksamhetsförändringar som ligger i budgeten:
•
Antalet inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli
1 208 barn för 2018 och det är 50 fler barn än år 2017.
•
De kommunala fritidshemmen och förskoleklass minskar i volym.
•
Den kommunala grundskolan ökar i volym med 33 elever.
•
Gymnasieskolans ram är oförändrad.
Den totala nettosumman i budgeten 2018 är 597 907 000 kronor.
Beslutsunderlag
Budget 2018, 2017-11-08.
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Bu § 162

2017/0002

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad görs en ekonomisk uppföljning.
Förvaltningen prognosticerar ett underskott på 1 000 000 kronor men
uppföljningen är endast preliminär.
Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i friskolor är preliminärt
44 605 000 kronor för januari-oktober 2017.
Man räknar med ett underskott för gymnasiet på cirka minus 1 – 1,5 miljoner
kronor.
Barn- och utbildningschefen ger en preliminär utfallsrapport och löneanalys för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen oktober 2017.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens rapport, 2017-11-01.
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning av gymnasiet och
vuxenutbildningen, 2017-11-01.
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Bu § 163

2017/0464

608

Lärarnas arbetsår
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa lärarnas arbetsår för läsåret
2018/2019 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lärarnas arbetsår fastställs av barn- och utbildningsnämnden inför varje läsår.
Förvaltningen föreslår följande arbetsår läsåret 2018/2019:
Höstterminen 2018:
Lovdagar:

13 augusti-21 december
31 oktober-2 november

Vårterminen 2019:
Lovdagar:

7 januari-19 juni
18-22 februari, 15-18 april, 31 maj, 7 juni

Gemensamt arbete:

2018: 16-17 augusti, 24 september, 29-30 oktober
2019: 7 januari, 30 januari, 14 juni

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till lärarnas arbetsår 2018/2019, 2017-10-02

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-11-22

18(22)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 164

2017/0466

600

Utbildning av speciallärare
Beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att avsätta inom ram medel för cirka 8
tjänster, 400 tkr, gällande fortbildning till speciallärare under 2018. Resterande
medel äskas inför budget 2019 och 2020.
Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid funnits brist på speciallärare i Ljungby kommun.
Samtidigt som elevtalet ökat har också en mer komplex undervisningssituation
uppstått. För att hålla en god kvalitet på den undervisning som erbjuds i
grundskolan och kunna erbjuda bra hjälp till elever som behöver extra stöd, bör
andelen speciallärare utökas.
Möjlighet finns att söka statsbidrag för de lärare som deltar i fortbildning till en
speciallärarexamen. Beräknad fortbildningstid är tre år. Till viss del får
kommunen själva tillföra medel. Egna medel beräknas till cirka 50 tkr per lärare
och år.
Förslag till beslut
Barn-och utbildningsnämnden avsätter inom ram medel för cirka 8 tjänster,
400 tkr, gällande fortbildning till speciallärare under 2018. Resterande medel
äskas inför budget 2019 och 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse, 2017-10-30.
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Bu § 165

2017/0467

600

Tjänst lokalsamordnare
Beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en tjänst som
lokalsamordnare tillsvidare. Finansiering sker från planerade investeringsprojekt
och eventuella övriga kostnader tas inom nämndens ram.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har fattats om att skriva fram ett antal nybyggnationer av förskolor och
skolor i Ljungby kommun under den närmsta 10-20 års perioden. Arbetet med
att ta fram underlag för att genomföra dessa byggnationer kräver både tid och
kunskap.
Därav har behov uppkommit att anställa en person med kunskap kring
verksamhet och lokaler/byggnation för att på bästa sätt, både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt, arbeta med att skapa dessa nya lokaler.
Förslag till beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en tjänst som
lokalsamordnare tillsvidare. Finansiering sker från planerade investeringsprojekt
och eventuella övriga kostnader tas inom nämndens ram.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens skrivelse, 2017-10-30.
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Bu § 166

2017/0394

600

Beslut för förskoleklass och grundskola Hamneda-, Åbyoch Kungshögsskolan / Skolinspektionen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn på Hamnedaskolan,
Åbyskolan 1 och Kungshögsskolan 1.
Beslut har nu fattats av Skolinspektionen i dessa tre ärenden.
Alla tre enheter har fått föreläggande att vidta åtgärder för att avhjälpa de
påtalade bristerna.
Beslutsunderlag
• Skolinspektionens beslut 2017-10-16, Dnr 43-2016:10520
• Skolinspektionens beslut 2017-10-17, Dnr 43-2016:10521
• Skolinspektionens beslut 2017-10-17, Dnr 43-2016:10522
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Bu § 167

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2016/0269.047
Beslut 2017-10-12 från Skolverket gällande statsbidrag till Samordnare för
nyanländas lärande för höstterminen 2016.
Bu 2017/0460.043
Avtal digitalisering Make IT happen.
Bu 2016/0120.047
Beslut 2017-10-27 från Skolverket gällande redovisning av statsbidrag för
handledare inom Läslyftet läsåret 2016/2017.
Bu 2017/0087.612
Beslut 2017-10-31 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i
Halmstads kommun.
Bu 2017/0193.600
Information 2017-09-11 från Skolverket gällande ny ansökningsomgång till
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Bu 2017/0461.606
Elev med hög skolfrånvaro. Sekretessärende
Bu 2017/0402.612
Beslut från Kommunfullmäktige 2017-10-23 gällande svar på motion om
yrkesutbildning för invandrare.
Bu 2017/0473.047
Beslut 2017-11-07 från Skolverket gällande statsbidrag för läslyftet i skolan
2017/2018.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2017-10-04
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2017-10-25
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-11-22

22(22)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 168

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande
ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts samt vinterskolskjuts för läsåret 2017/2018 tagna under
perioden 2017-10-10 till och med 2017-11-13.

Justerandes sign

