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Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

21 mars 2018, klockan 8.15-12.25
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Linda Hellström (C)
Tilda Ragnarsson (M), ej § 33 på grund av jäv

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, kommunikatör
Anna Tönnessen, projektledare, § 26
Anne-Lie Johansson, förskolechef, § 26
Nina Alm Elgan, rektor/förskolechef, § 28
Christer Karlsson, fritidsstrateg, §§ 28-29
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 30-31
Marie Steneland, administrativ chef, § 35
Birgitta Bergsten, chef för central elevhälsa och mångfald, §§ 32-33
Hans Holmqvist, skolområdeschef, §§ 27, 34
Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 26, 27, 40, 41
Anna Johansson, chef för resursenheten, § 36
Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, §§ 37-38
Elisabet Larsson, utvecklingsledare, §§ 27, 39
Torsten Mässgård, IKT-utvecklare, § 42
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 25-48
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 25-48
Jorge Rodriguez, personalföreträdare, §§ 25-48

Åhörare

1

Justerare

Linda Hellström (C)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 26 mars 2018 klockan 11.45.

Paragrafer

25 – 50

Sekreterare

Anna Gummesson
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Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

Stefan Willforss (C)

Justerare

Linda Hellström (C)

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

Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Överklagningstid

Anslaget nedtaget

26 mars 2018 – 16 april 2018
17 april 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 25

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärenden till dagordningen:
• Nybyggnation av Klövervägens förskola
• Statistik över anmälningar av diskriminering/kränkande behandling
Sammanfattning av ärendet
Några förändringar behöver göras på dagordningen för dagens sammanträde.
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Bu § 26

2018/0137

631

Renovering av Klövervägens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt
förslag för förskolan med utökade lokaler.
Sammanfattning av ärendet
En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn planeras där
nuvarande Klövervägens förskola ligger. Arbetet beräknas påbörjas under
hösten 2018 och beräknas vara klart hösten 2019. Den nya förskolan byggs på
tomten intill den nuvarande förskole byggnaden som kommer att rivas.

Justerandes sign
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Bu § 27

2018/0075
2018/0108

600
603

Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om några olika frågor.
•

•
•

Kvalitetsredovisning 4/2017
Mål som följts upp i rapporten 2017/4: För förskolan, utvekling och
lärande. För gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska
för invandrare (SFI), särvux, förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och fritidshem, elevernas ansvar och inflytande.
Statistik över anmälningar om diskriminering/kränkande behandling
Delredovisning av en pågående utredning av resursfördelningssystemet
inom förskola och skola.

Beslutsunderlag
• Rapporten Kvalitetsarbete 2017/4, 2017-12-15.
• Arbetsutskottets beslut att notera informationen och att den ska föredras
även för barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-07 § 36 och 38.
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Bu § 28

2017/0278

822

Motion gällande Ryssby simhall
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer rutinen för uthyrning av simhallar
enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tre simhallar i sin regi där en drivs genom kultur- och
fritidsförvaltningen, medan två av simhallarna ligger inom ramen för barn- och
utbildningsnämnden. För att säkerställa en likvärdighet vid uthyrning utifrån de
förutsättningar och säkerhetsaspekter som finns har en genomsyn skett mellan
förvaltningarna i form av en arbetsgrupp.
Utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2017-09-25 § 93 har en gemensam
arbetsgrupp arbetat för att skapa en rutin gällande uthyrning av simhallar i
Ljungby kommun.
Grunden för att kunna hyra ut våra lokaler är att säkerställa att vattenprover tas
enligt gällande rutin och här fastslås att om vattenprover inte tas är det inte
heller möjligt att hyra ut våra lokaler.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar framarbetad rutin
gällande uthyrning av våra simhallar. Simhallsansvarig tillsammans med
utvecklingsledare inom kultur- och fritidsförvaltningen föreslås ta ansvar för att
uppdatera gällande rutin en gång per år. Detta för att säkerställa att arbetet sker
utifrån gällande rutin samt en tydlighet mellan barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-22.
• Förslag till rutin för uthyrning av Ljungby kommuns simhallar.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer rutinen för uthyrning av simhallar enligt förvaltningens
förslag, 2018-03-07 § 29.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Bu § 29

2018/0072

706

Avgifter på kommunens idrottsanläggningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar avgifter för de sport- och simhallar som
nämnden ansvarar för enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av en total genomlysning av samtliga avgifter för uthyrning av
sport- och simhallar i kommunen och en förändring av våra kundtyper.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår tre kundtyper: förening, privat (person)
och företag.
Förslaget innebär också en särskild avgift för de som har säte/verksamhet i
annan kommun eller är bosatta i annan kommun, dessa kallas utomkommunal.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden och barnoch utbildningsnämnden antar de föreslagna avgifterna för de olika objekten
som respektive nämnd ansvarar för.
Beslutsunderlag
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-22.
• Avgifter sport- och simhallar.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
antar föreslagna avgifter för de sport- och simhallar som nämnden
ansvarar för, 2018-03-07 § 30.
Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen.
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Bu § 30

2018/0089

612

Avveckling av möbeltapetserarprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla möbeltapetserarutbildningen på Sunnerbogymnasiet efter vårterminen 2018.
Reservationer
Magnus Carlsson (S), Margaretha Andersson (S) och Liselotte Åhlander (S)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Möbeltapetserarutbildningen som finns på Sunnerbogymnasiet är en av få som finns
kvar i Sverige och är således mycket unik. De senaste åren har intresset för
utbildningen dock sjunkit och idag går 5 personer denna yrkesinriktade
vuxenutbildning.
Den kommunala vuxenutbildningens syfte är att utbilda inom de branscher där det
lokala behovet är som störst. De kostnader som utbildningen medför skulle med
fördel kunna användas till utbildning som bättre matchar den lokala
arbetsmarknadens behov. Därför föreslår förvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden avvecklar möbeltapetserarutbildningen på Sunnerbogymnasiet
efter vårterminen 2018.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-19.
• Gymnasieutskottets beslut att lämna frågan till barn- och
utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut, 2018-03-07 § 12.
Yrkanden
• Magnus Carlsson (S) yrkar att skjuta på beslutet till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i april.
• Susanna Tingbratt (KD) yrkar att beslut tas idag och enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på dagens
sammanträde.
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Bu § 31

2018/0037

612

Svar på en anmälan till Skolinspektionen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar föreslaget svar som sitt eget till
Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har den 18 januari tagit emot en anmälan gällande
ishockeygymnasiet vid Sunnerbogymnasiet. Av anmälan framgår bland annat att
ishockeytränaren vid gymnasiet erbjöd en elev i årskurs nio en plats på
ishockeygymnasiet som tränaren sedan tog tillbaka och uppgav att eleven först
måste visa att hen förtjänar en plats.
Förvaltningen skriver i ett förslag till svar det stämmer att tränaren inte har
lärarbehörighet men Ljungby kommun arbetar på att erbjuda tränaren
behörighetsgivande utbildning. Andra behöriga lärare deltar vid
betygssättningen. Ljungby kommun har under utredningen haft kontakt med
anmälaren. Förvaltningen föreslår att tränarens svar på anmälan lämnas som
barn- och utbildningsnämndens svar:
Varken muntligt eller skriftligt har en plats på hockeygymnasiet utlovats till X.X.
Förfarandet i antagningsprocessen till hockeygymnasiet är att det finns 14st platser
att söka till. Löpande under ansökningsperioden (11/9 – 1/12) kallar vi ett urval av
de sökande (280st sökande i år) till ett möte där vi informerar om hur vi bedriver
hockeygymnasiet och ber de sökande att efter mötet diskutera hemma ihop med
föräldrarna om man fortfarande står fast vid sin ansökan och att man vill gå
hockeygymnasiet OM man blir antagen. Under detta möte blir man informerad om
att urvalsprocessen fortskrider efter mötet då det finns andra sökande som vi
kommer titta närmare på innan vi utlovar platser på hockeygymnasiet.
Det är detta mötet som anmälan refererar till. Under detta möte utlovades ingen
plats på hockeygymnasiet till X.X. Alla muntligt utlovade platser till
hockeygymnasiet efterföljs av ett skriftligt erbjudande som skickas elektroniskt via
ansökningsportalen, något sådant erbjudande har aldrig presenterats för X.X.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens svar angående anmälan till Skolinspektionen, 2018-0131.
• Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
barn- lämnar föreslaget svar som sitt eget till Skolinspektionen, 2018-0307 § 11.
Skickas till
Skolinspektionen
Justerandes sign
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Bu § 32

2018/0071

611

Utredning av läsutveckling
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt utredningens förslag:
• Materialet ”Nya språket lyfter” utvärderas med syfte att undersöka om
bedömningsstödet fyller en funktion för att säkra läsutvecklingen.
• Materialet ”Språket på väg” utvärderas med syfte att undersöka om det
är det bästa redskapet för bedömning.
• Kontinuerlig uppföljning från förvaltningen ska göras av hur tidig
läsinlärningsresurs används på skolorna.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns grundskolor utgår från målsättningen att alla barn ska kunna
läsa i slutet av årskurs 1. För att säkra en fortsatt god läsutveckling finns ett
politiskt beslut att tillsätta tjänster för tidig läsinlärning och följa elevers
läsutveckling från årskurs 1-9.
Resultatet för läsåret 2016/2017 visade på en tydlig försämring och barn- och
utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda och analysera
resultatet.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
utredningens förslag:
• Materialet ”Nya språket lyfter” utvärderas med syfte att undersöka om
bedömningsstödet fyller en funktion för att säkra läsutvecklingen.
• Materialet ”Språket på väg” utvärderas med syfte att undersöka om det
är det bästa redskapet för bedömning.
• Kontinuerlig uppföljning från förvaltningen ska göras av hur tidig
läsinlärningsresurs används på skolorna.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-21.
• Utredning av läsutveckling i Ljungby kommun, 2018-02-22.
• Arbetsutskottet förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 § 34.
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Bu § 33

2018/0082

624

Utökning av tjänster i central elevhälsa
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka den centrala elevhälsan med,
0,6 tjänst psykolog, 0,25 tjänst specialpedagog och 1,0 tjänst skolsköterska samt
att införa semestertjänster för skolsköterskorna.
Jäv
Tilda Ragnarsson (M) deltar inte i beslutet av detta ärende på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Skollagen (2010:800) har gett skolans elevhälsa en ny bas för att utveckla ett
arbetssätt som kan bidra till en skola som förebygger och främjar hälsa, lärande
och utveckling för alla elever. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar
ökar i Sverige och det mest hälsofrämjande är en bra skolgång. Elevhälsan ska
främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Vid skolinspektionens tillsyn hösten 2017 konstaterade Skolinspektionen att
Ljungby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen
ser till att det på grundskoleenheterna, grundsärskola och gymnasieskola finns
tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasieskola så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande
för att stödja elevernas utveckling mot målen.
För att få en möjlighet för framförallt skolsköterskor och psykologer att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande behöver tjänsterna utökas. Förvaltningen
föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden utökar den centrala elevhälsan
med, 0,6 tjänst psykolog, 0,25 tjänst specialpedagog och 1,0 tjänst skolsköterska
samt inför semestertjänster för skolsköterskorna.
Kostnad för förändringen är 1,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-22.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
utökar den centrala elevhälsan med, 0,6 tjänst psykolog, 0,25 tjänst
specialpedagog och 1,0 tjänst skolsköterska samt att införa
semestertjänster för skolsköterskorna, 2018-03-07 § 35.
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Bu § 34

2017/0394

600

Svar till Skolinspektionen efter inspektion 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom svaren till
Skolinspektionen efter inspektionen 2017.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört tillsyn av Ljungby kommuns
verksamheter inom fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Gällande förskola anser Skolinspektionen att Ljungby kommun följer
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. Däremot
har Skolinspektionen lämnat en del förelägganden gällande övriga
verksamheter.
Förvaltningen har tagit fram svar till Skolinspektionen gällande grundsärskolan,
elevhälsa, studiehandledning på modersmål i grundskola, garanterad
undervisningstid samt gymnasiesärskolan som barn- och utbildningsnämnden
ska ställa sig bakom innan de skickas in.
Svaren innehåller åtgärder som kommunen kommer att vidta eller redan har
vidtagit för att åtgärda det som Skolinspektionen har påpekat.
Beslutsunderlag
• Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017, dnr 43-2016:10518.
• Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017, dnr 43-2016:10515.
• Svar gällande förelägganden vid tillsyn 2017, dnr 43-2016:10519.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
ställer sig bakom svaren till Skolinspektionen efter inspektionen 2017,
2018-03-07 § 37.
Skickas till
Skolinspektionen
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Bu § 35

2018/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den fastställda redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en preliminär utfallsrapport och löneanalys för februari 2018.
Förvaltningen följer budget.
Förvaltningen ger en preliminär utfallsrapport och löneanalys för gymnasiet och
vuxenutbildningen för februari 2018. Enheterna följer budget.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens rapport, 2018-03-15.
• Förvaltningens rapport gymnasiet och vuxenutbildningen, 2018-03-15.
• Arbetsutskottet beslut att godkänna redovisningen och att en fastställd
redovisning ska göras för barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-07 §
47.
• Gymnasieutskottets beslut att godkänna redovisningen och att en
fastställd redovisning ska göras för barn- och utbildningsnämnden, 201803-07 § 14.
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Bu § 36

2018/0079

603

Utökning av tjänster i resursenheten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att resursenheten utökas med 2,25 tjänst
elevassistent.
Sammanfattning av ärendet
Grundsärskolan på Kungshögsskolan har under en period ökat i elevantal.
Elevtalen har ökat med elever boende i Ljungby kommun och elever från
Markaryds kommun. Det finns ingen prognos i att elevtalet minskar framöver.
Särskoleelevers funktionsvariationer och stora omvårdnadsbehov påverkar den
pedagogiska skolsituationen.
Det finns ett behov av kompetent och utbildad personal för tjänsterna som
elevassistenter i resursenheten, som inte tillsätts som vikariat termin för termin.
Med tillsvidaretjänster kan det bli en kontinuitet i organisationen.
Förvaltningen föreslår därför att resursenheten utökas med 2,25 tjänst
elevassistent.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-20.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
utökar resursenheten med 2,25 tjänst elevassistent, 2018-03-07 § 40.
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Bu § 37

2018/0073

623

Definition av ”säker skolväg” inom skolskjutsar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna skrivningen kring säker
skolväg.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 17 maj 2017 § 69 en förändring
av avstångsregler för skolskjutsar gällande förskoleklass och Replösa- och
Annelundsområdena. Samtidigt skulle förvaltningen ta fram en definition av
termen ”säker skolväg”.
Förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att alla skolskjutsbeslut enligt
skollagen ska bedömas och fattas individuellt utifrån ett antal kriterier (till
exempel vägens belysning, trafikmängd, andel tunga fordon på vägen) samt
individens förmåga. Därför är det inte lämpligt att fastställa en generell
definition av termen ”säker skolväg”.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-15.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
godkänner skrivningen kring säker skolväg, 2018-03-07 § 32.
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Bu § 38

2018/0074

623

Revidering av verksamhetsplan för skolskjuts och
elevresor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden reviderar verksamhetsplanen enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för skolskjuts och elevresor behöver uppdateras med nya
referenser till skollagen och kommunallagen, bland annat på grund av att
kommunallagen är ny samt att förskoleklassen från och med 1 januari 2018 är
obligatorisk.
Förvaltningen föreslår att besluta om revidering av verksamhetsplanen med
diarienummer BU2016/0124.623 version 1 från 2017-05-18 enligt förslag.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-19.
• Verksamhetsplan – regler för skolskjuts i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola och för elevresor i gymnasieskola,
version 2.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
reviderar verksamhetsplanen enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 §
33.
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Bu § 39

2018/0081

630

Regler för omsorg på obekväm arbetstid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att:
• Regler för omsorg på obekväm arbetstid fastställs
• Reglerna kompletterar existerande regler för förskola och fritidshem.
• Information om omsorg på obekväm arbetstid publiceras på kommunens
hemsida.
• Omsorg på obekväm arbetstid utvärderas under våren 2019.
Sammanfattning av ärendet
I budget för år 2018 finns 500 000 kronor avsatt för att erbjuda omsorg på
obekväm arbetstid. Det handlar om att förstärka vikariepoolen så att omsorg kan
erbjudas på vardagskvällar fram till kl. 22.00, och verksamheten ska finnas på
Donationsgatans förskola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i november
2017 att en tidsplan för detta ska upprättas, förhandling med fackliga
organisationer om förändrade arbetstider ska inledas, regler ska tas fram och
information ska ut till vårdnadshavare.
Förvaltningen presenterar ett förslag till regler för omsorg på obekväm arbetstid.
Beslutsunderlag
• Förslag till regler för omsorg på obekväm arbetstid, 2018-02-28.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-09.
• Arbetsutskottets beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag
till beslut samt tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i mars, 2018-03-07 § 31.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-03-21
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 40

2018/0076

603

Resursfördelning svenska som andraspråk läsåret
2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen till svenska som
andraspråk läsåret 2018/2019 enligt förslag och beslutar att en utvärdering av
resursfördelningsprincipen ska göras.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån elevtal och tidigare beslutade principer för fördelning av lärarresurser till
svenska som andraspråk föreslår förvaltningen att 18 tjänster fördelas för läsåret
2018/2019.
Totalt har 117 elever behov av undervisning i svenska som andraspråk.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-19.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer resursfördelningen till svenska som andraspråk läsåret
2018/2019 och att en utvärdering ska göras, 2018-03-07 § 39.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 41

2018/0112

214

Detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 13
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
lämnar det som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av tre stycken
bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma centrumverksamheter.
Planområdet består i dagsläget av en tom rivningstomt där det tidigare har
funnits kontor, planområdet är planlagt som kontorsändamål och därför behövs
en ny detaljplan tas fram. Planområdet är beläget i centrala Ljungby stad.
Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
I ett förslag till yttrande skriver förvaltningen att detaljplanen skulle innebära
ökad trafik utanför förskolan, högre bullernivå och mindre ljusinsläpp till
förskolan eftersom byggnationen blir på höjden. Viktigt är att trafikförhållanden
utreds och justeringar sker gällande parkering till förskolan. Säkerhetsmässigt
behöver det också tas hänsyn, risker för incidenter behöver analyseras och
förebyggas genom att göra till exempel en översyn av övergångsställen,
farthinder med mera. När det gäller bullernivåer behöver konsekvenser för
barnen analyseras och åtgärdas. Det behöver också göras mätningar av
inomhusbuller likväl som utomhus på gården till förskolan. Detta för att
säkerställa förebyggande av ohälsa för barnen.
Beslutsunderlag
• Samrådshandling med detaljplan för Vinkelhaken 13, 2018-03-09.
• Förvaltningens yttrande, 2018-03-16.

Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 42

2018/0109

600

Digitalisering i skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
till beslut till nästkommande nämndssammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om olika alternativ för att öka andelen chromebooks
eller datorer som pedagogiska verktyg i skolan, till exempel om alla i årskurs 49 skulle ha det eller enbart utöka till även årskurs 6. Idag har alla elever i årskurs
7-9 på grundskolan och 1-3 på gymnasiet datorer som pedagogiska verktyg.
Någon skola har testat att använda chromebooks i årskurs 4-6.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett
förslag kring chromebooks/datorer till april månads sammanträde samt
att informationen även ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden,
2018-03-07 § 44.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 43

2018/0040

040

Fördelning av tilläggsbudget 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela tilläggsbudgeten enligt
förvaltningens förslag:
• förskola och grundskola får disponera 3 500 000 kronor. Dessa används i
första hand till förstärkning av personal enligt analyserat behov. Övrigt
disponeras i samråd med skolområdeschefer och administrativ chef.
• gymnasiet får disponera 2 500 000 kronor. Dessa används i första hand
till förstärkning av personal enligt analyserat behov. Övrigt disponeras i
samråd mellan gymnasiechef och barn- och utbildningschef.
• 200 000 kronor används till ledarskapsutveckling inom bland annat
pedagogiskt ledarskap.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela barn- och utbildningsnämnden 6,2
miljoner kronor extra i sin driftbudget för år 2018, varav 200 000 kronor ska
användas till ledarskapsutbildning.
Förvaltningen beskriver ett behov som ligger på cirka 12 500 000 kronor och
flera av behoven kommer från Skolinspektionens senaste tillsyn.
Förvaltningen föreslår att tilläggsbudgeten fördelas så här:
• förskola och grundskola får disponera 3 500 000 kronor. Dessa används i
första hand till 0,6 psykologtjänst, 1 tjänst skolsköterska, införande av
semestertjänst för skolsköterskor, 1 tjänst utökning av vikariepool på
grund av barnomsorg på obekväm tid, 0,25 tjänst specialpedagog, 2,25
tjänst utökning resursenheten samt 1 tjänst ekonom.
• gymnasiet får disponera 2 500 000 kronor. Dessa används i första hand
till 1 tjänst studiehandledning, 2 tjänster till individuellt alternativ och
språkintroduktion samt 1,5 tjänst speciallärare/heltidsmentor.
• 200 000 kronor används till ledarskapsutveckling inom bland annat
pedagogiskt ledarskap.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-27.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 § 41.
• Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 § 15.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-03-21
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 44

2018/0077

600

Synpunkter på granskning av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljungby kommun
granskat kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete med specifikt
fokus på organisation, samverkan och uppföljning. Deras sammanfattade
bedömning är att berörda nämnder i huvudsak har en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och samverkan kring kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete. De bedömer att det, till skillnad från granskningstillfället
2014, numera finns ett tydligt integrationsmål och en ökad medvetenhet och
styrning av kommunens integrationsarbete. Dock anser de att kommunen
behöver arbeta fram en integrationsstrategi för att tydligare sammanlänka mål
och aktiviteter kopplade till målgruppen samt för att säkerställa en tydlig
styrning och uppföljning gentemot det av fullmäktige antagna integrationsmålet.
Vid granskningstillfället saknas också uppföljning av integrationsmålet.
Kommunstyrelsen ska lämna ett samlat svar till revisorerna och begär in
synpunkter på granskningen från barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport, 2018-02-15.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 45

2018/0085

600

Idébeskrivning över förskola/skola på Bolmens östra
strand/ Bolmsö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens tjänsteskrivelse att
en ny för- och F-6-skola byggs vid Bolmens östra strand/Bolmsö.
Sammanfattning av ärendet
Bolmsöenheten, för-/F-6 skola, har till delar passerat sin tekniska och
ekonomiska livslängd. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram en
idébeskrivning kring en ny för-/F-6-skola vid Bolmens östra strand/Bolmsö.
Skolenheten ska innehålla förskola med 1-2 avdelningar samt en F-6-skola
dimensionerad efter en lokalutrednings behov.
Förvaltningens föreslår att en ny för- och F-6-skola byggs och dimensioneras
utifrån en lokalutredning och placeras enligt en lägesutredning.
Lokalutredning och lägesutredning kommer förvaltningen att ta fram under
våren.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-15.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07 § 42.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 46

2018/0086

600

Lovskola för årskurs 8 och 9
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sommaren 2018 erbjuds lovskola till
årskurs 8 och 9 på berörda F-9-skolor och att Sunnerbogymnasiet erbjuder
sommarskola som tidigare år.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har under ett antal år erbjudit sommarskola för elever i
grundskola och gymnasieskola. För detta har kommunen ansökt om statsbidrag
som täckt delar av kostnaden.
Från och med 2018 är huvudmän skyldiga enligt skollagen att erbjuda minst 50
timmars lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen.
Det går inte att få statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna.
Statsbidraget går bara att söka för lovskola som är frivillig att anordna, alltså
annan frivilligt anordnad lovskola. Det innebär att elever i årskurs 8 och 9 måste
ha deltagit i lovskola under 50 timmar innan det går att söka statsbidrag för dem.
För att kunna hantera detta beslut och få fram behöriga lärare i tillräckligt antal,
föreslår förvaltningen att sommaren 2018 erbjuds enbart den lagstadgade
lovskolan gällande årskurs 8 och 9 men att Sunnerbogymnasiet erbjuder
sommarskola som tidigare år.
Den lagstadgade lovskolans undervisning ska genomföras i första hand på
berörda F-9 skolor. Kostnaden beräknas till cirka 750 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-26.
• Arbetsutskottets förslag på beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att sommaren 2018 erbjuds lovskola till årskurs 8 och 9 på
berörda F-9-skolor och att Sunnerbogymnasiet erbjuder sommarskola
som tidigare år, 2018-03-07 § 43.
• Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att Sunnerbogymnasiet kan genomföra sommarskola sommaren
2018 som tidigare år, 2018-03-07 § 13.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 47

2018/0064

214

Remiss detaljplan del av Replösa 4:40
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot
detaljplanen för del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby stad.
Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag är nu framtaget för det obebyggda området norr om
Replösaskolan. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till uppförande av
flerbostadshus eller grupphusbebyggelse för ca 15 bostäder. Området som
detaljplanen omfattar är planlagt som parkmark men skötseln är sparsam.
Vid Lagaån i Ljungby stad är strandskyddet upphävt enligt äldre detaljplaner.
Om en ny detaljplan upprättas, som i detta fall, återinträder strandskyddet. Om
man vill upphäva strandskyddet måste det prövas på nytt mot de nu gällande
reglerna, vilket görs i detaljplanen.
Detaljplanen överensstämmer inte helt med översiktsplanen. Området är i
gällande plan avsett för park vilket ändras till bostadsändamål för ungefär halva
området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.
Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Beslutsunderlag
• Samrådshandling 2018-01-10 för detaljplan för del av Replösa 4:40 norr
om Replösaskolan i Ljungby stad.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden inte
har något att erinra mot detaljplanen för del av Replösa 4:40 norr om
Replösaskolan i Ljungby stad, 2018-03-07 § 46.

Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 48

2018/0034

600

Program till översiktsplan för Ljungby kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö.
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta enligt plan- och bygglagen.
Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får
konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett
strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större
perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver
kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga
utveckling.
Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt,
socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och
effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade.
I programmet till översiktsplanen har alla möjlighet att lämna synpunkter.
I en tjänsteskrivelse Sedan några år används inte begreppet barnomsorg inom
våra verksamheter. Bättre är att använda det centralt beslutade begreppet
förskoleverksamhet, eftersom numera är även förskolan en skolform.
Beslutsunderlag
• Program till översiktsplan.
• Arbetsutskottets beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett
svar gällande programmet till översiktsplan för Ljungby kommun, 201803-07 § 45.
Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 49

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2018/0001.047
Beslut 2018- 02-07 från Skolverket gällande maxtaxa, ändring av fastställda
bidragsramar för 2018.
Bu 2018/0065.214
Yttranden 2018-02-19 till detaljplan för del av Kvarnarna 2:1
Bu 2017/0394.600
Beslut 2018-02-23 från Skolinspektionen gällande beslut efter uppföljning för
förskoleklass och grundskola Kungshögsskolan 1, Åbyskolan 1.
Bu 2017/0081.606
Information till huvudman gällande elev med hög frånvaro. Sekretessärende.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-02-07
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-02-14
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-03-07
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-03-12
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 50

Delegerande ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande
ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslutsunderlag
Beslut om skolskjuts för läsåret 2018 tagna under perioden 2018-02-07 till och
med 2018-03-12.

Justerandes sign

