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Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

21 november 2018, klockan 8.15-12.15 med ajournering § 170, kl.10.50-10.55
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby,

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare
Wirginia Bogatic Citron, rektor, Agneta Kvist Abrahamsson, rektor, § 161
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 162
Jakob Wide, rektor, Agnetha Kvist Abrahamsson, rektor § 163
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, Maria A Strandberg,
specialpedagog, § 164
Eva Jönsson, lokalsamordnare, §§ 166, 175
Lillemor Johansson, sektionschef LSS, § 167
Kajsa Åkesson, utvecklingsledare, § 168
Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, § 172
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 170, 174
Gunnel Nilsson (C) tj tjänstgörande ersättare
Tina Alhbin, personalföreträdare, §§ 161-174
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 161-174
Jorge Rodriguez, personalföreträdare, §§ 161-174

Åhörare
Justerare

Linda Hellström (C)

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret 26 november 2018 klockan 15.30.

Paragrafer

161-177

Sekreterare

Katarina Mahot

Ordförande

Stefan Willforss (C)

Justerandes sign
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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

21 november 2018

Överklagningstid

26 november 2018 – 17 december 2018

Anslaget uppsatt

26 november 2018

Anslaget nedtaget

18 december 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot

Justerandes sign
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Bu § 161

2018/0465

611

Uppföljning av sommarskolan 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Elever som under vårterminen går i årskurs 6-9 på grundskolan kunde under
våren 2018 ansöka om att gå på sommarskola. Sommarskola är en frivillig
undervisning på sommarlovet för elever som har svårighet att nå målen för
utbildningen. Sommarskolan kan också hjälpa elever med annat modersmål än
svenska att överbrygga språk- och kulturbarriärer. Sommarskolan är kostnadsfri.
På sommaren slås också förskolor i Ljungby tätort ihop på grund av lågt antal
barn som behöver en plats. Rektor som ansvarade för sommarskola på
gymnasiet, och rektor som ansvarade för sommarfritids 2018 ger en kort
inledande summering.
Sommarfritids låg i år på Stensbergsskolan och 100 barn var anmälda till
sommarfritids varav 23 barn kom från Stensbergsskolan. En stor del av de
anmälda barnen dök aldrig upp. Deltagande barn per vecka:
V 28 – 78 anmälda, 35 närvarande
V 29 – 66 anmälda, 28 närvarande
V 30 – 49 anmälda, 23 närvarande
V 31 – 57 anmälda, 29 närvarande
Sommarskolan på Sunnerbogymnasiet hade i år 35 elever som deltog varav 8
gick på nationella program. Resten av eleverna kom från IM språkintroduktion.
De ämnen som man läser in är svenska, matematik och engelska.

Beslutsunderlag
• Rapport sommaröppet fritidshem 2018 på Stensbergsskolan, 2018-09-11.

Justerandes sign
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Bu § 162

2018/0471

612

Utvärdering av flexibel ferieanställning på SFI
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå personal och
arbetsmarknadsutskottet att besluta att avtalet permanentas.
Sammanfattning av ärendet
Lärarna på SFI övergick från ferieanställning till semesteranställning läsåret 1617. Utvärderingen som gjordes av semesteranställningarna visade att detta inte
var ett avtal vi ville ha kvar. Då verksamheten inom SFI pågår hela året ville
arbetsgivaren hitta en lösning som innebar att ordinarie personal i så stor
utsträckning som möjligt arbetade under hela verksamhetsåret. Arbetsgivaren
och de fackliga organisationerna träffade en ny överenskommelse inför läsåret
2017-2018 (flexibel ferieanställning). Utvärdering av detta avtal har nu gjorts.
Syftet med avtalet var bland annat att höja kvalitén på utbildningen genom att
ordinarie personal i så stor utsträckning som möjligt arbetade under hela
verksamhetsåret. Utvärderingen visar att antalet vikarietimmar minskat med 45
procent (från 833 timmar till 459 timmar). Att den totala arbetstiden ökat mellan
läsåren beror på att antalet studeranden ökade med cirka 13 procent läsåret
2017-2018.
Antalet övertidstimmar har samtidigt minskat med 31 procent (från 142 timmar
till 98 timmar). Den totala personalkostnaden ökade med 14 procent (617 000
kr) mellan de två läsåren. Samtidigt ser vi en minskning av kostnader för
timvikarier på 50 000 kronor. Att den totala personalkostnaden ökade beror till
stor del på en ökning av antalet studeranden läsåret 2017-2018.
Slutsats och förslag inför framtiden
Arbetsgivaren ser ett antal viktiga fördelar med den flexibla ferieanställningen.
Att även personalen föredrar den flexibla ferieanställningen gör att
arbetsgivarens förslag är att avtalet permanentas.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå personal- och
arbetsmarknadsutskottet att besluta att avtalet permanentas.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03.
• Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
föreslår personal och arbetsmarknadsutskottet att besluta att avtalet
permanentas, 2018-11-07 § 58.
Skickas till
Personal och arbetsmarknadsutskottet
Justerandes sign
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Bu § 163

2018/0470

612

Utbildning för asylsökande personer
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande personer enligt den nya
gymnasielagen som blivit för gamla för studier på gymnasiet ges möjlighet till
studier på vuxenutbildningen från och med 1 januari 2019.
Reservationer
Melena Jönsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”det är helt orimligt att göra undantag på undantag från gällande lagar och
regler. Här är det personer som är i landet illegalt eftersom de fått avslag på sina
ansökningar i tre instanser. De har dessutom tagit sig in i landet utan giltiga
identitetshandlingar så ingen vet vem de är”.

Sammanfattning av ärendet
För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska bland annat
följande villkor vara uppfyllt:
• Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan
motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen
yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
Flera elever på Språkintroduktion blir under studietiden för gamla för att bli
antagna till gymnasiet (Skollagen 5§ kap 15). Under höstterminen 2018 har
några enstaka undantag från Skollagen gjorts på Sunnerbogymnasiet. Detta för
att berörda elever ska ha en sysselsättning under asylprocessen. Eleverna är
alltså inte formellt antagna till Språkintroduktion vilket har inneburit
organisatoriska svårigheter.
För att få studera på vuxenutbildning krävs att man är folkbokförd i en kommun
(Skollagen 3§ kap. 29). För att asylsökande personer som söker
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska ges möjlighet att studera
inom vuxenutbildningen krävs att undantag görs från gällande regelverk.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att asylsökande
personer enligt den nya gymnasielagen som blivit för gamla för studier på
gymnasiet ges möjlighet till studier på vuxenutbildningen från och med 1 januari
2019.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31.
• Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
att besluta att asylsökande personer enligt den nya gymnasielagen som
blivit för gamla för studier på gymnasiet ges möjlighet till studier på
vuxenutbildningen från och med 1 januari 2019, 2018-11-07, § 57

Justerandes sign
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Bu § 164

2018/0466

600

OAS redovisning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
OAS (observation av språk) är ett material för språklig bedömning som görs i
förskoleklassen. Diagnosen undersöker fyra områden uttal, sammansatta ord,
fonemdiskrimination, meningsförståelse och ordminne.
249 barn deltog i bedömningen i Ljungby kommun 2018. Maxpoängen i
bedömningen i materialet är 44 poäng. 85 procent av barnen hade över 32
poäng, vilket är gränspoängen för att barnen inte har några svårigheter. Barn
som har nått mindre än 32 poäng följs upp.
Följande resultat presenteras:
År
2018
2017
2016
2015

Andel över 32
poäng
85 %
80 %
82 %
82,3%

Medelpoäng

Variation

36,5
36,5
36,9
36,7

14-44 poäng
14-44 poäng
6-44 poäng
4-44 poäng

Andel elever över 32 poäng är högre än föregående år. Resultaten används enligt
följande:
• Elever under 32 poäng följs upp under den fortsatta skolgången
•

Specialpedagoger ger handledning till förskollärare

•

Information förskolechefer och lärare i förskoleklassen

•

Personalmöten på avlämnade förskolan där resultatet samtalas om

•

I de språkplaner som tas fram för förskolan används resultatet

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-30.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
godkänner redovisningen och beslutar att den ska föredras även för barnoch utbildningsnämnden, 2018-11-07 § 134.
Justerandes sign
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Bu § 165

2018/0469

001

Yttrande om upphörande av gymnasieutskottet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla den parlamentariska gruppens
förslag att avskaffa gymnasieutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 har en parlamentarisk grupp bestående av representanter från alla
partier representerade i kommunfullmäktige gjort en genomlysning av
arvodesreglementet och den politiska organisationen i Ljungby kommun.
Efter mötet den 21 juni 2018 föreslog den parlamentariska gruppen att Ljungby
kommun tar bort barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott för att spara
pengar i den politiska organisationen.
I kommunallagen finns regler som anger att ett ärende som avgörs av
Kommunfullmäktige måste ha beretts av den eller de nämnder vars
verksamhetsområde berörs (kommunallagen 5 kap. 26 §). Av den anledningen
föreslås kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott lämna förslaget
för yttrande till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
ska ha svarat på yttrandet senast den 23 november.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att bifalla den
parlamentariska gruppens förslag om avskaffande av gymnasieutskottet.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-06
• Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 201811-05, § 43
• Arbetsutskottets- och gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och
utbildningsnämnden att bifalla den parlamentariska gruppens förslag att
avskaffa gymnasieutskottet, 2018-11-07, §§ 59,139.

Skickas till
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott

Justerandes sign
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Bu § 166

2018/0472

631

Beställning av lokaler för utökning av förskoleverksamhet
inom Ljungby tätort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande förslag:
• att förvaltningen beställer lokaler motsvarande tre förskoleavdelningar,
(20 barn/avdelning), för att kunna möta efterfrågan och klara den
lagstyrda fyramånadersprincipen.

Sammanfattning av ärendet
Under senaste året har utökning skett gällande antal förskoleplatser inom
Ljungby tätort.
Nu gällande prognos visar på ytterligare behov.
Den prognos som gäller inför hösten 2019 visar nu på en ökning av cirka 50
barn. Troligen kommer ökad inflyttning att påverka så att behovet ökar
ytterligare. Behoven i nuvarande prognos beräknas motsvara en ytterligare
utökning av cirka 3 avdelningar.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt följande
förslag:
• att förvaltningen beställer lokaler motsvarande tre förskoleavdelningar,
(20 barn/avdelning), för att kunna möta efterfrågan och klara den
lagstyrda fyramånadersprincipen.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-30
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt följande förslag:
att förvaltningen beställer lokaler motsvarande tre förskoleavdelningar,
(20 barn/avdelning), för att kunna möta efterfrågan och klara den
lagstyrda fyramånadersprincipen, 2018-11-07 § 133.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-11-21

10(24)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 167

2018/0474

603

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9 §2 LSS
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa det ekonomiska stödet för
skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS till 260 kronor per
timme från och med den 1 januari 2019 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Personer/barn som tillhör personkrets LSS har enligt 9 § 2 LSS rätt att söka om
insatser i form av personlig assistans, insatsen personlig assistans eller
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans. Vid beviljande och beslut
personlig assistans har barnet/ungdomen/vårdnadshavare själva rätt att välja
utförare/anordnare av assistans. Vilket innebär att de kan själva vara
arbetsgivare eller anlita assistanssanordnare som kommunen ska ge ekonomiskt
stöd för skäliga kostnader.
Tidigare har försäkringskassans beräkning betalats ut, 295,4 kr/timme (2018).
Förslaget är att det ekonomiska stödet till skäliga kostnader för personlig
assistans bör ligga på 260 kronor per timme inom båda förvaltningarna. Här har
hänsyn tagits till de rådande lönerna enligt kollektivavtal inom Ljungby
kommun. Se beräkning i bilaga. Socialförvaltningen Ljungby kommun har
genomfört denna förändring 2018-08-01.
Om de faktiska assistanskostnaderna överstiger den fastställda nivån ska den
enskilde kunna ansöka om höjning av det ekonomiska stödet. I samband med
ansökan till Barn- och utbildningskontoret ska den enskilde komma in med
underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet. Beslutet om
att behålla eller höja det ekonomiska stödet ska tas av chef för resursenheten.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa det
ekonomiska stödet för skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9§2 LSS
till 260 kronor per timme från och med den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-18.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer det ekonomiska stödet för skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9§2 LSS till 260 kronor per timme från och med den 1
januari 2019 enligt förvaltningens förslag, 2018-11-07 § 144
Justerandes sign
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Bu § 168

2018/0458

003

Verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för ökad
måluppfyllelse.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för ökad
måluppfyllelse.
Syftet med verksamhetsplanen är att öka måluppfyllelsen för eleverna. Med
ökad måluppfyllelse menas att utgångspunkten tas i hela uppdraget från
läroplaner och andra styrdokument.
Det finns i nuläget en försämring i resultat avseende behörighet till
gymnasieskolan. Det råder brist på behörig personal inom förskollärar-, läraroch skolledarkategorier. Vi behöver förbättra lärmiljöer utifrån fysisk- och
psykosocial samt pedagogiskt perspektiv. Lokaler behöver renoveras och byggas
i takt med barn- och elevökningen. Arbete med förutsättningar, processer och
resultat specificeras i den här verksamhetsplanen och i efterföljande
handlingsplaner utifrån våra fokusområden. En utvecklingsplan tas fram utifrån
nulägesanalys under hösten 2018.
Verksamhetsplanen är ett styrdokument som visar vilka utvecklingsområden
barn- och utbildningsnämnden prioriterar de närmaste åren.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat (2017) att förvaltningen ska
upprätta en plan och att den ska innehålla de fem fokusområden som beskrivs
nedan:
Fokusområden för ökad måluppfyllelse
Pedagogiskt ledarskap, avser skolledare och pedagoger
Språkutvecklande arbetssätt, avser alla barn- och elever
Nyanländas lärande, avser nyanlända barn- och elever
Pojkar och flickors lärande, avser alla barn- och elever
Likvärdig formativ bedömning, avser alla barn- och elever
Beslutsunderlag
• Verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse, 2018-10-22
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden antar
verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse, 2018-11-07 § 137.
Justerandes sign
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Bu § 169

2018/0473

042

Intern kontroll 2018 - Kränkande behandling
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den interna kontrollen och antar
förvaltningens förslag till åtgärder.
Förvaltningen får i uppdrag att påtala för alla chefer vikten av att anmäla alla
incidenter och rapportera dessa enligt gällande rutiner.
Sammanfattning av ärendet
I internkontrollplanen för 2018 tog barn- och utbildningsnämnden beslut att
kontrollera processen kring kränkande behandling.
I rutiner för hantering av kränkande behandling upprättade i barn-och
utbildningsförvaltningen 170201 framgår den process som hanterar
ovanstående. Processen är förankrad i skollag och de allmänna råd som
skolverket ger ut.
Under läsåret 2017/2018 har huvudmannen fått in 111 anmälningar från
förskolor och skolor. I den trivselenkät som gjordes våren 2018 i år 3, 6 och år 9
svarar 12 procent av eleverna att de blir kränkta en eller flera gånger i veckan
eller månaden av andra elever. 48 elever blir slagna eller far illa av andra elever
en eller flera gånger i veckan eller månaden.
Det finns ett stort mörkertal där anmälningar inte görs till huvudmannen enligt
den beslutade rutinen. Dessutom är ovanstående process komplicerad att följa
över tid. För att kunna analysera och fatta rätt beslut om åtgärder är det nödvändigt att kunna följa processen på alla nivåer från elev till huvudmannanivå.
Idag är det mycket svårt att hantera.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att utreda
möjligheten av att införa en digital anmälan för kränkande behandling med syfte
att kunna följa processen på alla nivåer och med möjlighet att ta fram statistik så
att ansvariga kan fatta rätt beslut om åtgärder.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens rapport 2018-10-31.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
godkänner den interna kontrollen och antar förvaltningens förslag till
åtgärder. Förvaltningen får i uppdrag att påtala för alla chefer vikten av
att anmäla alla incidenter och rapportera dessa enligt gällande rutiner,
2018-11-07 § 136.
Justerandes sign
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Bu § 170

2018/0108

603

Förslag till resursfördelningssystem grundskola och
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen för grundskolan och
beslutar enligt dess förslag.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen för förskolan och
beslutar enligt dess förslag.
Reservationer
Linda Hellström (C) reserverar sig mot beslutet.
Melena Jönsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Det är helt fel att göra förskolor som fungerar bra, sämre med denna
resursfördelning. Även de förskolorna har barn som har svårigheter. Kvalitén
kommer att ta skada och personalen kommer att ta skada. Yrket behöver bli
attraktivt så att fler vill jobba i förskolan. Det behövs bra villkor och
förutsättningar för ett bra arbete på alla förskolor. Det är ingen lösning att ta
ifrån fungerande förskolor”.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2017 fick en grupp bestående av rektor, skolområdeschef, ekonom och
chef för elevhälsan i uppdrag av förvaltningschefen att utreda
resursfördelningssystemet i skola och förskola.
Förslag till beslut
• Nuvarande resursfördelningssystem behålls med följande förändringar.
Se bilaga

Justerandes sign

•

Lärartjänster i skolan år 1-6 fördelas med 8,7 tjänst/100 elever eller
0,087 tjänst/elev. Detta inkluderar all tilldelning.

•

Lärartjänster i skolan år 7-9 fördelas 8,9 tjänst/100 elever eller 0,089
tjänst/elev. Detta inkluderar projektet social problematik 4,5 tjänst och
ökad måluppfyllelse 2 miljoner kronor.

•

13 procent av ovanstående tjänster omfördelas socioekonomiskt med ett
socioekonomiskt index beräknat på tre år bakåt. (tidigare områdespott
och svenska som andra språk)
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•

Kompensationen för småskolor förändras enligt följande: Minimum är 2,85
tjänst. Mindre än 50 elever får en kompensation med 20 procent. Mellan 5060 elever får en kompensation med 15 procent Mellan 60-75 elever får en
kompensation 12 procent.

•

Mätning av elevtal varje månad och budgeten justeras varje mättillfälle

•

Förskolan får personalresurser efter hur många barn de har, ålder samt
schema som tidigare. Se vidare bilaga. En mindre pott (5 procent) av
resurserna behålls och fördelas socioekonomiskt.

•

SCB:s prognoser köps 15 januari varje år.

•

Utvärdering och analys av resursfördelningen görs varje läsår i det
systematiska kvalitetsarbete del kunskaper betyg och bedömning.

•

Förslaget gäller från 1 juli 2019.

Ordförande Stefan Willforss (C) föreslår att mötet ajourneras 10 minuter.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt förslaget, 2018-11-07 § 135

Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
1. Förvaltningens förslag till beslut att godkänna redovisningen för
förskolan och besluta enligt deras förslag
2. att avslå att godkänna redovisningen för förskolan och besluta
enligt deras förslag
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut på dagens
sammanträde.
Omröstning begärs.
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande beslutsordning: ja-röst för
förvaltningens förslag till beslut att godkänna redovisningen för förskolan och
besluta enligt deras förslag och nej-röst för att avslå att godkänna redovisningen
för förskolan och besluta enligt deras förslag.
Med fyra röster för ja, två för nej och fem som avstår beslutar barn- och
utbildningsnämnden att godkänna redovisningen för förskolan och besluta enligt
deras förslag.

Namn
Stefan Willforss (C)
Liselotte Åhlander (S)
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Gunnel Nilsson (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Tilda Ragnarsson (M)
Linda Hellström (C)
Melena Jönsson (SD)

Christian Johansson (V)

Justerandes sign

Röst
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Nej
Nej
Avstår

Ersättare för

Sabina D´zonlic (L)

Jerry Rogerstam (S)
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Bu § 171

2018/0468

003

Revidering av reglementet för barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ändringen i reglementet för
barn- och utbildningsnämnden enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens styrfunktion och verksamhetsansvar har setts över och
nämnderna föreslås skriva in i sina reglementen följande:
• Nämndens verksamhet, § 1, Nämnden ansvarar för att inom sina
verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling
• Nämndens verksamhet, § 1, Nämnden ansvarar för kommunikation till
allmänheten om sina verksamheter. Kommunikationsinsatserna
verkställs av kommunledningsförvaltningen i samarbete med
förvaltningen.
• Nämndens verksamhet, § 1, Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt
EU:s förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter. Det innebär att nämnden ska fullgöra
de skyldigheter som åligger den personuppgiftsansvarige samt tillgodose
de registrerades rättigheter enligt samma lag.
Beslutsunderlag
• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun,
reviderad 2018-11-06
• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer ändringen i reglementet för barn- och utbildningsnämnden
enligt förslag, 2018-11-07, § 142.

Justerandes sign
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Bu § 172

2018/0392

623

Kompisåkning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skriva in följande förslag i
skolskjutsreglementet:
”När skolskjuts sker med kommunen abonnerat fordon är det möjligt för
skolskjutsberättigad elev att ta med en kompis, under förutsättning att det finns
ledig plats i ordinarie fordon. Anmälan ska göras till skolskjutsansvarig på den
aktuella skolan senast dagen innan för besked om det finns ledig plats”.

Reservationer
Ulla Hansson (M) och Tilda Ragnarsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Vi tycker inte att det är rimligt att lägga större administrativ arbetsbörda på
våra rektorer och övrig skolpersonal. Det är inte heller rimligt att skolan ska ta
på sig ansvaret för att eleverna ska kunna leka på fritiden”.

Sammanfattning av ärendet
Synpunkter om kompisåkning har inkommit till såväl förvaltningen som till
nämnden.
Föräldrar på landsbygden vill att deras barn ska kunna få ta med en kompis
respektive följa med en kompis i skolbussen hem efter skolan.
Synpunkterna motiveras med att:
- det är möjligt om det finns plats i bussen
- elever har fått kompisåka tidigare
- det inte är hållbart att hämta barnen själva ur miljö- och ekonomisynpunkt
föräldrarna inte kan ta ledigt från jobbet om barnen vill leka
- det ger större möjlighet till socialt liv och gemenskap

Elevens rätt till kostnadsfri skolskjuts
Enligt skollagen SFS 2010:800 10 kap 32 § har elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman rätt till
skolskjuts om de bedöms uppfylla kraven för färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.
Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i förskolan,
pedagogisk omsorg, allmän förskola, förskoleklass (obligatorisk från och med
Justerandes sign
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läsår 18/19 skollagen SFS 2010:800 9 kap 15b §) fritidshem, gymnasieskolan,
sameskolan eller specialskolan.
Likställighetsprincipen
Enligt kommunallagen SFS 2017:725 2 kap. 3§ ska kommunen behandla sina
medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Denna
bestämmelse måste finnas som grund när kommunen utarbetar och tillämpar
sina riktlinjer för skolskjutsen.

Beslutsunderlag
• Synpunkt 6013, 6056
•
•

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-29.
Arbetsutskottets beslut att lämna vidare ärendet till barn- och
utbildningsnämnden utan ställningstagande, 2018-11-07, § 138.

Yrkanden
• Stefan Willforss (C) yrkar att följande förslag ska skrivas in i
skolskjutsreglementet:
” När skolskjuts sker med kommunen abonnerat fordon är det möjligt för
skolskjutsberättigad elev att ta med en kompis, under förutsättning att det
finns ledig plats i ordinarie fordon. Anmälan ska göras till
skolskjutsansvarig på den aktuella skolan senast dagen innan för besked
om det finns ledig plats”.
• Ulla Hansson (M) med bifall av Tilda Ragnarsson (M) ställer sig emot
Stefan Willforss (C) förslag.
• Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S), Margaretha Andersson (S),
Christian Johansson (V), Melena Jönsson (SD), yrkar bifall till Stefan
Willforss (C) yrkande.

Beslutsordning
Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att beslut ska tas
enligt Stefan Willforss (C) förslag till beslut.

Justerandes sign
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Bu § 173

2018/0464

608

Lärarnas arbetsår för läsåret 2019/2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår läsåret 2019/2020
enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Lärarnas arbetsår fastställs av barn- och utbildningsnämnden inför varje läsår.
Förvaltningen föreslår följande arbetsår läsåret 2019/2020:
Höstterminen 2019:
Lovdagar:

13 augusti - 20 december
30 oktober - 1 november

Vårterminen 2020:
Lovdagar:

7 januari - 17 juni
17-21 februari, 6-9 april, 22 maj

Gemensamt arbete:

2019: 19 augusti, 18 september, 28-29 oktober
2020: 7 januari, 20 maj

Beslutsunderlag
• Förvaltningens förslag till lärarnas arbetsår 2019/2020, 2018-11-06
• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06.
• Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer lärarnas arbetsår läsåret 2019/2020 enligt förslag, 2018-11-07,
§ 141.

Justerandes sign
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Bu § 174

2018/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en ekonomisk rapport innehållande bland annat en löneanalys
och utfallsrapport för oktober 2018.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens preliminära ekonomiska uppföljning för gymnasiet och
vuxenutbildningen, 2018-11-05.
• Förvaltningens preliminära ekonomiska uppföljning oktober 2018, 201811-05.
• Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07 § 143 att godkänna den preliminära
redovisningen och att en fastställd redovisning ska ges till barn- och
utbildningsnämnden.
• Gymnasieutskottets beslut, 2018-11-07 § 60 att godkänna den
preliminära redovisningen och att en fastställd redovisning ska ges till
barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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Bu § 175

2018/0047
2018/0490
2018/0481

600
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. Besöken som redovisas är:
• Familjecentralen i Lagan
• Bergalyckans förskola
• Donationsgatans förskola
•

Statistik över anmälningar av diskriminering/kränkande behandlingar
Förvaltningen rapporterar om de diskrimineringar/kränkningar som har
anmälts under perioden 24 oktober – 21 november 2018.

•

Lokalförsörjning
Lokalsamordnaren informerar om de pågående projekten i förvaltningen.
Bergalyckans förskola beräknas att vara färdig maj-oktober 2019.
Hjortsbergsskolan beräknas att vara färdig till påsklovet 2020.
Klövervägens förskola beräknas vara färdig till sommaren 2020.

Beslutsunderlag
• Rapport från tillsynsbesök på Familjecentralen i Lagan, 2018-10-11.
• Rapport från tillsynsbesök på Bergalyckans förskola, 2018-10-08.
• Rapport från tillsynsbesök på Donationsgatans förskola, 2018-05-21.
• Förvaltningens statistiksammanställning 2018-11-13

Justerandes sign
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Bu § 176

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2018/0312.623
Beslut 2018-10-25 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Bu 2018/0329.623
Beslut 2018-10-24 från Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut skolskjuts.
Bu 2018/0140.623
Beslut 2018-10-23 från Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Bu 2018/0486.011
Beslut 2018-10-23 från Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande
inriktningsbeslut om fysisk planering av skola och särskilt boende på
Haraberget.
Bu 2018/0479.600
Cirkulär 18:45 2018-11-08 från SKL gällande värdesäkring av ersättning som
betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL.
Bu 2018/0480.600
Cirkulär 18:41 2018-11-08 från SKL gällande ägar- och ledningsprövning – nya
krav för enskilda att bedriva fristående förskola.
Bu 2018/0482.600
Cirkulär 18:46 2018-11-08 från SKL gällande beslut om bidragsbelopp till
enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär.

Justerandes sign
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Bu 2018/0487.251
Beslut 2018-11-05 från Kommunfullmäktige gällande förstudie för
nybyggnation av skola vid Hjortsbergskola/ Haraberget årskurs 7-9.
Bu 2018/0488.001
Beslut 2018-11-13 från Kommunstyrelsen gällande utökad samverkan mellan
ekonomifunktionerna.
Bu 2018/0489.020
Beslut 2018-11-13 från Kommunstyrelsen gällande HR-strategi.
Bu 2018/0467.606
Elevärende, hög skolfrånvaro Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0492.606
Elevärende, hög skolfrånvaro Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0476.606
Beslut timeoutresurs. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2018/0301.606
Beslut 2018-11-12 från Skolinspektionen gällande uppföljning av ärende kan
avslutas. Ärendet är sekretessbelagt.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-10-17.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2018-11-07.

Justerandes sign
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Bu § 177

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2018/2019
tagna under perioden 2018-10-16 till och med 2018-11-12.

Justerandes sign

