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Bu § 77

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärenden till dagordningen:
• Socioekonomisk fördelning till fristående förskolor
• Utveckling av vattenfrågor i Ljungby
Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för
dagens sammanträde :
• Medborgarförslag angående att ge förskolebarnen rätt till 15 timmar per
vecka på 3 dagar
Sammanfattning av ärendet
Ytterligare två ärenden behöver behandlas på dagens sammanträde och en punkt
behöver tas bort från dagordningen.
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Bu § 78

2019/0001

600

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Venus Walizai (S) till ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Helén Åkerman (S) har avsagt sig den 2 april 2019 sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg den 17 juni 2019
Venus Walizai (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 107.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 63.

Skickas till
Venus Walizai
Kommunstyrelsen
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Bu § 79

2019/0001

600

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och
kontaktpolitiker (KD)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Matthias Nelson (KD) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden och som kontaktpolitiker för Kungshögsenheten,
Astradenheten och föräldrakooperativet Älgen.

Sammanfattning av ärendet
Susanna Tingbratt (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg den 17 juni Matthias Nelson
(KD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Susanna Tingbratt var också kontaktpolitiker för Kungshögsenheten,
Astradenheten och föräldrakooperativet Älgen och därför behöver en ny
kontaktpolitiker där utses.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets förslag till beslut
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 64.

Skickas till
Matthias Nelson
Kommunstyrelsen
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Bu § 80

2019/0321

600

Timplan för grundsärskolan läsåret 2019/2020
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om ny
timplan vilken ska gälla från och med höstterminen 2019.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har fattat beslut om att elever som läser ämnen i grundsärskolan ska
ha en utökad undervisningstid i matematik med ytterligare 105 timmar.
Timmarna ska ingå i den stadieindelade timplanen för högstadiet och gälla från
och med höstterminen 2019. Samtidigt minskar den garanterade
undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och elevens val med 45 timmar.
De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För
elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Grundsärskolan är indelad i två inriktningar. I en inriktning läser eleverna
samma ämnen som en grundskoleelev men med en lägre kravnivå och en
betygsstege från A-E. I den andra inriktningen som benämns Träningsskola läser
eleverna ämnesområden och där sätts inga betyg. De två inriktningarna har olika
timplaner.
Höstterminen 2019 kommer Kungshögsskolan ha 16 högstadieelever. Av dessa
är det 9 elever i årskurs 7-9 som läser ämnen och därför berörs eller kommer att
beröras av den förändrade timplanen. För de elever som läser ämnesområden
sker ingen förändring av timplanen. För att alla elever i Ljungby kommuns
grundsärskola ska få möjlighet att utvecklas maximalt så är klassernas
sammansättning inte ålders-eller utvecklingshomogena.
Med den förändring av timplanen som träder i kraft hösten 2019 skulle det
innebära att elever i samma klass ska följa olika timplaner. I Ljungby kommun
är elevantalet i grundsärskolan för litet för att ha en klass med enbart årskurs 7.
Därför väljer förvaltningen att fördela 105 timmar extra matematik på samtliga
årskurser i högstadiet. Detta är kommunicerat med Skolverket som förstår
dilemmat.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-12.
• Förvaltningens presentation över stadieindelad timplan grundsärskolans
alla ämnen läsåret 19/2.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 65.
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Bu § 81

2019/0262

631

Ansökan från Norlandia om tillstånd att bedriva förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Norlandia förskolor AB
får bedriva förskoleverksamhet i Ljungby kommun.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Kaouter Tayari Jebali (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Norlandia förskolor AB söker om godkännande och bidrag för
förskoleverksamhet i Ljungby kommun.
Norlandia driver i dag tillsammans med sina dotterbolag 63 förskolor i Sverige
med cirka 500 anställda medarbetare. Verksamheterna finns i flera större och
mindre kommuner. Norlandia Förskolor omsätter cirka 300 mkr i Sverige och är
en del av Norlandia AB som i koncernen omsätter 8 miljarder i 7 länder.
Det finns möjlighet att driva verksamhet inom förskoleverksamhet som en
fristående verksamhet. Verksamheten är då inte kommunal utan drivs i egen
regi, men måste godkännas av kommunen. Norlandia förskolor AB startade som
aktiebolag i februari 2007 och har sitt säte i Skene.
Norlandia erbjuder förskolor från 4 till 10 avdelningar på plats som bestäms i
samråd med kommunen. Deras förskolefastigheter innehåller i övrigt även ett
välutrustat tillagningskök som svarar för all mathållning.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att Norlandia
förskolor AB får bedriva förskoleverksamhet i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-05.
• Ansökan om godkännande för att bedriva förskola, Norlandia förskolor
AB 2019-05-17.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 66.
Yrkanden
• Melena Jönsson (SD), Helena Vuorio (SD) Jan-Erik Johansson (C),
Emil Torstensson (KD) och Lars Solling (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att beslut ska tas enligt arbetsutskottets förslag om att barn- och
utbildningsnämnden godkänner att Norlandia förskolor AB får bedriva
förskoleverksamhet i Ljungby kommun.
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Bu § 82

2019/0350

600

Yttrande till motion om införande av porrfilter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2019 lämnades en motion in från den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist
Henrysson (S) angående införande av porrfilter i kommunala datorer i förskola
och skola. Motionärerna yrkar att kommunen inför porrfilter som tar bort och
begränsar tillgången till pornografiska webbplatser. På vissa datorer finns det
redan filter som begränsar möjligheten att besöka pornografiska webbplatser.
Ärendet har remitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Det som tidigare sagts är att det kommer att
finnas en möjlighet att blockera kända sajter med olämpligt innehåll och det är
något som vi kommer att genomföra på grundskolans Chromebooks. Men
spärrarna ger inte ett heltäckande skydd utan sorterar bort stötande sökresultat,
exempelvis pornografi. Vi ska dock vara medveten om att det alltid finns sätt att
komma runt spärrarna. Kommunen har inte bara Chromebooks utan även
läsplattor och PC-datorer. Att installera en teknisk lösning för att skydda alla
enheter är inte bara kostsamt utan även ett skydd som skulle invagga många
vuxna till en falsk känsla av säkerhet. Det skulle alltså krävas flera överlappande
lösningar och ändå inte finnas någon möjlighet att spärra porrsurfande på privata
enheter, såsom mobiltelefoner, eftersom de inte får användas i skolans nätverk
där filtret skulle finnas. Det finns inte tillräckligt stöd i forskningen för att
filtrering fungerar - tvärtom finns en risk att engagemanget från vuxna minskar.
Det är rimligt att tro att de vuxna släpper frågan lite när de har vetskap om att
det finns tekniska lösningar och tror att dessa gör sitt uppdrag till fullo. Det finns
inget heltäckande, fungerande filter som tar bort allt oönskat material som finns
på Internet, utan att för den skull också ta bort material som rimligen borde
finnas tillgänglig för undervisningen. Istället borde det viktigaste vara att vi för
diskussioner i skolan med eleverna om samhälls-, källor- och värderingsfrågor.
Det är utgångspunkten. Det enda som fungerar är upplysning, inte bara för
elever utan av alla vuxna som har med barn och unga att göra.
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Den upplysningen behöver bli en permanent, systematisk del av
utbildningsväsendet och ingå som del i skolans/förskolans undervisning.
Vårdnadshavare behöver också vara upplysta och uppmärksamma hemma.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Det finns länder som försvårat porrsurfande, till exempel Storbritannien. Dock
gäller det troligtvis med deras lagstiftning och på deras sajter. Förbud på
nationell nivå kan antas vara ett bra steg om vi helt ska utesluta risken att våra
barn och elever kan komma åt sidor med olämpligt innehåll. Vårt uppdrag inom
skolan är att verka för ett jämställt samhälle och att upplysa och samtala om
värderingar kring etik och sexualitet. Vi kan inte lägga ut en halv miljon inom
vår befintliga budget på att lägga ytterligare filter. Det måste i så fall komma
extra pengar riktade för ändamålet till barn- och utbildningsnämnden. Dessutom
är inte ett sådant ytterligare filter ett heltäckande skydd. Att aktivera
filterfunktionen i kommunens brandvägg är en ringa kostnad. Det är dock inte
heller en heltäckande lösning men det ger ett bättre skydd för våra barn och
elever i yngre åldrar.
Finansiering
Extra finansiering 6000 kr
Beslutsunderlag
• Motion från Socialdemokratiska fullmäktigegruppen, 2019-02-21.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-.07-04.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 67.
Yrkanden
• Magnus Carlsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
• Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen
anses besvarad enligt Melena Jönssons (SD) yrkande eller att motionen ska
bifallas enligt Magnus Carlssons (S) yrkande.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
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Ja-röst för att bifalla Melena Jönssons (SD) yrkande och Nej-röst för Magnus
Carlssons (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets
förslag om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses
besvarad.
Ledamot

Ja

Marcus Walldén (M)
Jan-Erik Andersson (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson (KD)
Lars Solling (L)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Kaouter Tayari Jebali (V)
ersättare för Christian
Johansson (V)
Melena Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)

X
X
X
X
X

Summa

7

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Nej

X
X
X
X

X
X
4
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Bu § 83

2019/0397

611

Resultat grundskolan läsår 2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skolområdeschefen har tagit fram information kring hur resultaten i grundskolan
blev under läsåret 2018-2019 i Ljungby kommun. Redovisningen utgår från de
fastställda nyckeltalen i Ljungby kommun. Analys med förslag till åtgärder
redovisas vid nämndens möte i september.
Läsåret 2018-2019 fanns i juni 3224 elever fördelat över år 1-9.
I den kommunala skolan fanns i juni 3008 elever fördelat år 1-9.
I årskurs 3 redovisas till huvudman och nationellt vilka delprov en elev har
klarat. Det görs ingen sammanvägning av resultatet på de olika delproven i ett
sammanfattande resultat.
Andelen elever i åk 3 i den kommunala skolan som klarat samtliga delprov i de
nationella proven i svenska är 69,4 procent och i matematik 63,2 procent. En
marginell försämring våren 2019. Svårast att nå målen i för eleverna är delprov
F2 i matematik skriftliga räknemetoder subtraktion. Totalt genomförs 9 delprov
i matematik och 8 delprov i svenska.
Andelen elever i åk 6 i den kommunala grundskolan som har nått minst betyget
E i alla ämnen har ökat marginellt till 77,35 procent våren 2019.
Andel elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan som är behöriga till
gymnasiets yrkesprogram är 82,41 procent för våren 2019.
Tar vi bort de elever som räknas som nyanlända, det vill säga har varit mindre
än 4 år i Sverige, är behörighetsgraden 87.93 procent.
Våren 2018 var behörigheten i riket 88,9 procent och i Ljungby 85,16 procent
exklusive nyanlända.
Meritvärde i årskurs 9 i den kommunala grundskolan ökade något våren 2019
till 218,5 poäng.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-30.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 69.
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Bu § 84

2019/0398

600

Skolfrånvaro grundskolan läsåret 2018-2019 i Ljungby
kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Elever med omfattande frånvaro riskerar i högre grad än andra att misslyckas i
skolan och att hoppa av skolan. Senare i livet riskerar dessa elever att hamna i
arbetslöshet, utanförskap och psykisk och fysisk ohälsa. Kontinuerlig närvaro i
skolan är grundläggande för att eleverna ska lyckas i skolan, i samvaron med
andra och i arbetslivet. Det är viktigt att skolorna främjar hög närvaro.
Ljungby kommun har elever som är ”hemmasittare” och elever med hög
frånvaro. Hösten 2019 införs ett bättre frånvarosystem där det är enklare att
lägga in frånvaron och att följa upp. Föräldrar kan meddelas via sms vid ej
anmäld frånvaro. Ett bra frånvarosystem underlättar tidiga insatser och ökar
medvetenheten.
Förvaltningen informerar regelbundet nämnden hur elevernas närvaro är.
Rapportering görs i huvudsak på ett övergripande sätt. I juni 2019 hade vi 3008
elever i årskurs F-9 i den kommunala grundskolan i Ljungby.
Totalt har 93 elever varit borta mer 20 procent under läsåret 2018-2019.
20 procent av tiden motsvarar drygt 7 veckor under läsåret. Tio elever har mer
än 50 procent frånvaro. Bakgrunden till frånvaron är olika.
Det är viktigt att åtgärder sätts in så tidigt som möjligt därför har förvaltningen
antagit rutiner som skall främja elevernas närvaro i skolan. Dessa rutiner
används ute på våra skolor för att tidigt upptäcka elever som har hög frånvaro
och att sätta in åtgärder. Rektor har det övergripande ansvar för att orsaker
utreds och att åtgärder sätts in. Därför måste varje skola ha lokala rutiner.
Rektor rapporterar till huvudman genom skolområdeschef. För elever
rapporterar rektor vid 20 procent eller mer frånvaro per termin, och/eller vid oro,
eller när en elev har varit frånvarande mer än 6 veckor. Skolområdeschef
ansvarar för rapportering till huvudman. Totalt har rektorer under läsåret
informerat nämnden om cirka 44 elevärenden med högre frånvaro än 20 procent.
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Det finns ingen klar definition på vilka elever som räknas som hemmasittare.
Av de 93 elever som har högre frånvaro än 20 procent är: 1 st borta på heltid, 2
st 80-90 procent av tiden och 5 mellan 50-70 procent. Det innebär cirka 5 st
hemmasittare beroende på hur man definierar detta begreppet. Allt bygger på att
elever rapporteras som frånvarande av personal.
Orsakerna till elevers frånvaro skiljer sig åt. Orsakerna kan vara fysisk eller
psykisk sjukdom. Det går inte att generalisera vilka insatserna som skall göras.
Insatserna bygger på ett gott samarbete mellan hem och skolan, samarbete
mellan BUP och Socialtjänst med flera.
Rektor har till sitt förfogande både social-, specialpedagogisk-, psykologisk och medicinsk kompetens. Rektor har ett särskilt ansvar för elever med hög
frånvaro. Under våren 2019 rekryteras ett särskilt team (2 tjänster) för att kunna
jobba mer strukturerat med elever med hög frånvaro. Ett samarbete mellan
socialtjänst och skola.
Det pågår ett utvecklingsarbete som bland annat Region Kronoberg driver enligt
den så kallade Skottlandsmodellen. Syftet är att berörda myndigheter men också
intresseorganisationer skall förbättra arbete med enskilda barn som far illa till
exempel hemmasittare.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-30.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 70.
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Bu § 85

2019/0437

600

Redovisning av antalet anmälningar läsåret 2018/2019 av
diskriminering eller kränkande behandling avseende
barn/elev
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Rektor/Förskolechef är enligt skollagen skyldig att anmäla till huvudmannen om
de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten. Rektor/förskolechefer har
skyldighet att utreda och vidta åtgärder som gör att man kommer tillrätta med
problemet. Alla skolor/förskolor har en plan för att förebygga kränkande
behandling och diskriminering. I det systematiska kvalitetsarbete Normer,
värden och arbetsmiljö redovisar enheterna sitt arbete med frågan.
Det är en omfattande process att följa flödet kring anmälningar, att med
anmälningar som underlag fatta beslut som skapar trygghet och trivsel på våra
skolor och förskolor. Se bilaga För att stödja processen kommer förvaltningen
att införa en digital process under hösten 2019 som stödjer det som lagstiftaren
kräver. Anvisningar för detta finns i de allmänna råden.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-30.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 71.
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Bu § 86

2019/0371

612

Utbildningsplan för introduktionsprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen utbildningsplan för
introduktionsprogram att gälla från och med läsåret 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen beslutar enligt Skollagen om den plan för utbildningen som ska
gälla på ett introduktionsprogram. Från och med 1 juli 2019 görs en förändring
av lagtexten och huvudmannen behöver därför besluta om en ny
utbildningsplan. Förändringen innebär att den nya planen ska innehålla uppgifter
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-06.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 80.
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Bu § 87

2019/0097

612

Resultat Sunnerbogymnasiet läsåret 2018-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Resultaten avser elever som är behöriga till ett nationellt program. Skolans
meritvärde var i år 13,6 och trenden de senaste fyra åren är positiv. Den positiva
trenden gäller både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande
programmen. Andelen elever som fick examen var i år 83,3 procent. De
högskoleförberedande programmens trend är positiv men yrkesprogrammens
trend är negativ. Andelen elever med godkänt betyg i matematik var 86,9 procent.
Andelen elever med godkänt betyg i svenska 1 var 91,3 procent. Andelen elever
med godkänt betyg i engelska var 93,3 procent. Andelen elever som uppnådde
grundläggande högskolebehörighet var 56,5 procent. Resultaten skiljer sig
avsevärt mellan högskoleförberedande program (91,5%) och yrkesprogrammen
(27,8%).

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-16.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 81.
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Trivselenkät
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av trivselenkäten 2019.
Sammanfattning av ärendet
Trivselenkät genomförs från och med 2018 varje år under vårterminen i
årskurs 3, 6, 9 och tredje året på gymnasiet. Tre områden som undersöks är
trivsel, stress och trygghet. Svarsfrekvensen är mycket god i årskurs 3 och
6, för årskurs 9 är den god och för årskurs 3 på gymnasiet är den
acceptabel.
En övervägande del av eleverna (76–89 procent) i Ljungby kommun uppger
en positiv bild gällande trivsel i skolan. Nationellt uppger 68–82 procent att
de är nöjda med skolan i sin helhet. Däremot i jämförelse med förra årets
enkät så uppges det betydligt lägre trivsel överlag med skolan, lärare,
klasskamrater och andra elever i skolan.
Majoriteten av eleverna, 69–89 procent, känner sig trygga i skolan, i
klassrummet och på rasterna. Det är något fler elever i årskurs 3 som
känner sig trygga i skolan än förra året. I årskurs 6 och 9 är det oförändrat.
I jämförelse nationellt är det 83–88 procent av eleverna som känner sig
trygga i skolan. Andelen elever i årskurs 3 och 6 som känner sig rädda
gentemot andra elever är oförändrad från förra året. Rädslan gentemot
vuxna i skolan är också oförändrad i årskurs 6 (13 procent), men är något
lägre för årskurs 3 (7 procent) än förra året.
Stressnivån för läxor, läxförhör/prov och betyg är relativt hög i kommunen.
I jämförelse med förra året så uppger 4–9 procent färre elever i åk 3 och 9
stress kring prov i år. Medan det i åk 6 är 6 procent fler elever som uppger
stress kring läxor än förra året.
I trivselenkäten besvarar elever om dem blir kränkta i skolan av andra
elever eller av skolpersonal. Frågan är omformulerad i år till att gälla om du
blivit kränkt under detta läsåret. Andelen elever som upplever sig blivit
kränkta skiljer sig inte nämnvärt från förra året. Det finns motstridigheter
mellan rapporterade kränkningar i trivselenkäten och i antalet inkomna
kränkningsärenden i kommunen. Det är fler elever som upplever att de blir
kränkta i skolan än rapporterade kränkningsärenden.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Vårt fortsatta arbete med trivsel, trygghet och stress kommer att ske inom
våra fem fokusområden.
I arbetet med att utveckla det pedagogiska ledarskapet är syftet bland annat
att skapa bättre ledningssituation för lärarna, minska mobbing, träna
eleverna att hjälpa varandra, motverka informella subgrupper och
informella ledare. Utvecklingsarbete med att utveckla ledarskapet i
klassrummet i syfte att bland annat motverka otrygghet och utanförskap
fortsätter läsåret 19/20.
Introduktionsutbildning av nyanställda som ej är utbildade inom
skolverksamhet anordnas återkommande.
Arbetet fortsätter med att utveckla formativ bedömning och bör leda till
sänkta stressnivåer eftersom eleverna blir medvetna om sitt lärande.
Det fortsatta arbetet med att följa upp trivselenkäten kommer att ske genom
att rektorerna får i uppdrag att diskutera resultatet och det framåtsyftande
arbetet med skolområdescheferna.
Ett nytt system för att rapportera kränkningsärende och följa ärendets gång
kommer starta under höstterminen.
För framtida enkätundersökningar bör sambandet mellan trivsel, stress och
trygghet jämföras mot nådda kunskapsmål.
Varje skola har fått sina resultat sammanställda och de har analyserats i
respektive elevhälsa. Underlaget används till skolornas likabehandlingsplan
som ska motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Ordförande Marcus Walldén (M) föreslår att mötet ajourneras 1 timme för
lunch.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-01
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 68.
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Bu § 89

2019/0417

600

Resultatbalansering 2018 till år 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatbalansering från år 2018 till år
2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt verksamhetsplan för resultatbalansering fördelas 2018 års resultat så att
en tredjedel fördelas till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive
nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12.
• Förvaltningens beräkningsunderlag för resultatbalansering.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 72 .
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Bu § 90

2019/0052

605

Bidragsbelopp höstterminen 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen och dess
rutiner för fristående verksamheter för september – december 2019.

Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor och ett par fristående
grundskolor. Med fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än
kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna.
Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i
motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år.
Administrative chefen ger ett förslag till bidragsbelopp.
Friskolor och friförskolor i kommunen ska fortsättningsvis få bidragsbelopp
månadsvis utbetalt senast sista vardagen i innevarande månad.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12.
• Förvaltningens beräkningsunderlag för bidragsbelopp, 2019-08-12
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 73.
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Bu § 91

2019/0443

605

Socioekonomisk fördelning till fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner senareläggning av socioekonomisk
omfördelning till fristående förskoleverksamheter från 1 september år 2019 till
1 januari år 2020.

Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor och ett par fristående
grundskolor. Med fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än
kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna.
Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i
motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år.
Administrative chefen ger ett förslag till bidragsbelopp. Från och med 1
september år 2019 är införande av socioekonomisk fördelning beslutat för
kommunens samtliga grundskole- och förskoleverksamheter. Beslutet gäller
såväl kommunens egna som fristående verksamheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat informationsbrist till
fristående förskoleverksamheter. En sådan brist skulle kunna leda till
omedelbara såväl ekonomiska som kvalitativa konsekvenser för de fristående
enheterna. Genom senareläggning av socioekonomisk omfördelning till
fristående förskoleverksamheter från 1 september år 2019 till 1 januari år 2020,
så skulle de fristående enheterna hinna ges möjlighet till nödvändig information
och anpassning.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-20.
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Bu § 92

2019/0414

605

Interkommunal ersättning från och med höstterminen
2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny interkommunal prislista
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola från och med
höstterminen 2019, samt att beslut om interkommunal ersättning fortsättningsvis
sker per kalenderår istället för läsår. Fakturering sker fortsättningsvis per
påbörjad månad.

Sammanfattning av ärendet
Varje år betalar Ljungby kommun en interkommunal ersättning till kommuner
där elever från Ljungby kommun går i skola. Ljungby kommun får också
ersättning från de kommuner som har elever i skolor här. Det gäller barn i
förskola, elever i förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa den interkommunala
ersättningen. Orsaken till att beslut för endast höstterminen föreslås är för att i
framtiden kunna sammanväva arbetet med framtagande av bidragsbelopp till
fristående verksamheter och interkommunal ersättning
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12.
• Förvaltningens beräkningsunderlag för interkommunal ersättning, 201908-12.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 74 .
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Bu § 93

2019/0438

040

Delårsbokslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Resultat vid årets slut för förvaltningen pekar mot – 6,8 mkr. Osäkerhetsfaktorer
är framförallt intäkter ifrån Skolverket. Hur statsbidragen använts redovisas det
kommande året efter erhållna bidrag, vilket gör att resultatet behöver hållas nere
på grund av försiktighetsprincipen. Ett stort arbete avseende kvalitetssäkring av
återredovisning av statsbidragen pågår på barn- och utbildningsförvaltningen
under hösten 2019.
Administrative chefen förmedlar preliminärt resultat av ekonomin till och med
juli månad 2019.

Beslutsunderlag
•
•
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Bu § 94

2019/0004

040

Ekonomisk information och helårsprognos
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen ger en preliminär uppföljning av ekonomin till och med
juli månad 2019.
Prognosen för förvaltningen pekar mot – 6,8 mkr. Osäkerhetsfaktorer är
framförallt intäkter ifrån Skolverket. Hur statsbidragen använts redovisas det
kommande året efter erhållna bidrag, vilket gör att resultatet behöver hållas nere
på grund av försiktighetsprincipen. Ett stort arbete avseende kvalitetssäkring av
återredovisning av statsbidragen pågår på barn- och utbildningsförvaltningen
under hösten 2019.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12.
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning 2019-08-22.
• Förvaltningens ekonomiska uppföljning, gymnasie- och
vuxenutbildningen 2019-08-22.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 76.
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Bu § 95

2019/0416

600

Buffert för oförutsedda utgifter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och noterar
avsaknaden av buffert för oförutsedda händelser.

Sammanfattning av ärendet
I Budget 2018 plan 2019-2020 (sidan 6) framgår det att:
”Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda
utgifter. Nämnderna avgör själva hur mycket de sätter av till bufferten.
När man drabbas av oförutsedda utgifter ska nämnden besluta om
ombudgetering från bufferten till berörd verksamhet.”
I Budget 2019 plan 2020-2021 (sidan 7) framgår det att:
Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda
utgifter. Redovisas till kommunstyrelsen senast 2019-03-31. Nämnderna avgör
själva hur mycket de sätter av till bufferten. När man drabbas av oförutsedda
utgifter ska nämnden besluta om ombudgetering från bufferten till berörd
verksamhet.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 77
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Bu § 96

2019/0415

605

Godkännande av ny ägar- och ledningskrets Lingbygdens
friskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny ägar- och ledningskrets
för Lingbygdens friskola.

Sammanfattning av ärendet
Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening har meddelat förändring utav
ägarförhållande.
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för godkännande av
huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar
gälla den 1 januari 2019. De aktuella förändringarna återfinns främst i
skollagens 2 kapitel.
En huvudman som sedan tidigare är godkänd att bedriva verksamhet inom
skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller
insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.
Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamheten. Detta innebär att kommunen inom
ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de
nya kraven.
Förändringar i personkretsen ska meddelas kommunen. Med personkrets menas:
• Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk
företrädare) • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
• Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
• Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett
väsentligt inflytande över verksamheten (minst 10 % av röstberättigat
aktiekapital).
Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 78
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

29(38)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 97

2019/0462

012

Nödvattenplan i Ljungby kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska identifiera om det
finns ytterligare aspekter och perspektiv samt i så fall ta fram eventuella förslag
till åtgärder med anledning av Ljungby kommuns framtagna nödvattenplan.
Sammanfattning av ärendet
Då en störning i dricksvattenförsörjningen inträffat tar nödvattenplanen vid.
Denna sträcker sig sedan tills dess att tankar med nödvatten placerats vid
samhällsviktig verksamhet eller för hämtning av allmänheten. Nödvattenplanen
och kommunen hanterar inte inkoppling eller trycksättning vid samhällsviktig
verksamhet och förser inte allmänheten med kärl för hämtning av dricksvatten.
Planen sträcker sig endast till den punkt där dricksvatten lämnar vattenverket.
Nödvattenplanen omfattar inte skalskydd eller säkerhet kring vattenverk. Den
omfattar heller inte eventuell problematik kring vattentäkter. Generella risk- och
sårberhetsanalyser kring dricksvattenförsörjning, vattentäkter och vattenverk i
Ljungby kommun hanteras inom ramarna för VA-avdelningens verksamhet.
Nödvattenplanen i sig är en åtgärd som har sitt ursprung i kommunens arbete med
risk- och sårbarhetsanalyser.
Nödvattenplanen har utvecklats med två tidsperspektiv, ett kortsiktigt och ett
långsiktigt. Det kortsiktiga tidsperspektivet initieras omedelbart vid en störning
och gäller tills dess att det långsiktiga träder i kraft. Det långsiktiga perspektivet
kräver externa resurser och träder därför i kraft när externa materiella och
personella resurser finns tillgängliga för kommunen. Detta beräknas ta mellan 24–
36 timmar från det tillfälle då dessa externa resurser kallas in.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter befinner sig på plats 5 i
prioriteringsordningen. Detta innebär att de inte får nödvatten distribuerat i det
kortsiktiga perspektivet (24-36 timmar), åtminstone inte vid en störning av
vattenverket i Ljungby tätort.
I det långsiktiga perspektivet har inte Ljungby kommun tillräcklig kapacitet att
ställa ut en tank vid varje förskola. Enheterna behöver därför kunna hämta
dricksvatten vid en mer central punkt.
Vid mindre omfattande störningar där produktionen av dricksvatten från mindre
vattenverk påverkas, klarar kommunen sannolikt även att försörja förskolor och
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skolor, samt allmänheten på lång sikt. Bedömningen om ifall externa resurser ska
kallas in får därför göras från händelse till händelse.
Förvaltningens beredning
Förvaltningen har deltagit i förarbete kring strategi för nödvattenplan.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07.
• Nödvattenplanens relevans för barn- och utbildningsförvaltningen, 201905-14.
• Strategi och handlingsplan för nödvattenförsörjning i Ljungby kommun,
2019-06-01.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Bu § 98

2019/0222

012

Utveckling av vattenfrågor i Ljungby
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
gällande att lyfta fram och synliggöra det pedagogiska arbetet med vattenfrågor.
Arbetet utförs under läsåret 2019/2020.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys som kommer att användas i
arbetet med att utveckla vår kommun, särskilt gällande arbetet med att ta fram
en ny översiktsplan samt inför målarbetet för kommunens
befolkningsutveckling.
Utifrån omvärldsanalysen har tre rekommendationer valts ut:
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby
kommun.
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen
Dessa tre områden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år
2035 och är vägledande när beslut fattas i Ljungby kommun framöver.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 53,
och föreslog kommunstyrelsen följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att• ta ett samordningsansvar för att tillsammans med övriga förvaltningar
och nämnder, utveckla ån Lagan i centralorten och särskilt beaktar de
förslag som framkommit gällande strandpromenad, fiske och bryggor.
• arbeta för att Ljungby kommun blir en Kranmärkt kommun samt tar
fram designade vattenflaskor.
Kommunstyrelsen föreslår att följande uppdrag genomförs• Kultur- och fritidsnämnden föreslås ta fram olika förslag för att profilera
Ljungby kommun med vattenturism.
•
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Utvecklingsarbetet med rekommendationen ”Inled ett arbete som stödjer
utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun” genomfördes under
hösten 2018. Tjänstepersoner, representerade från alla förvaltningar, har under
två arbetsmöten och ett studiebesök på Tiraholms forskningsstation gemensamt
tagit fram förslag på olika aktiviteter som kan göras för att invånare och
besökare ska märka av att vi har något unikt i Ljungby kommun.
Tjänstepersonemas underlag samt förslag från Sunnerbogymnasiet presenterades
på det parlamentariska mötet den 29 november 2018.
Genom att arbeta med hänvisning till gällande styrdokument och exempel från
enheter inom BU, bör frågan kunna behandlas under läsåret 2019/2020.
Förvaltningens beredning
Förvaltningschefen har berett frågan i samverkan med tjänstemän på BUförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2019-04-16, § 64.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-08.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Bu § 99

2019/0039
2019/0436

600
612

Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger blandad information.
•

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:
• Älgens friförskola

•

Information om tillsynsbesök hösten 2019
Skolområdeschefen presenterar en lista över kontaktpolitiker
som kallas till tillsynsbesöken och vilka tider och datum som gäller.
Kallelse kommer genom ansvarig rektor. När det gäller inriktning kan den
komma att justeras eftersom frågan inte varit upp i förvaltningens
ledningsgrupp.

•

Slutlig antagning till Sunnerbogymnasiet
Antagningen har varit bra. Det var 81,9 procent av eleverna som valde
Sunnerbogymnasiet och 51 elever som valde annan skola. 29 elever från andra
kommuner valde Sunnerbogymnasiet. Då det var många sökanden till det
ekonomiska och till det samhällsvetenskapliga programmet fick vardera
program nu 2 klasser. Nu är det fler elever som går de högskoleförberedande
programmen än vad det har varit tidigare.

•

Aktuell information Sunnerbogymnasiet

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-30..
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Bu § 100

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2019/0336.012
Beslut 2019-06-04 från Kommunstyrelsen gällande fastställande av
verksamhetsplan för investeringsprocessen om verksamhetsfastigheter.
Bu 2019/0348.600
Kontrollrapport 2019-06-18 från Miljö- och byggförvaltningen gällande en
livsmedelskontroll av Bergalyckans förskola.
Bu 2019/0408.600
Beslut 2019-06-24 från Kommunstyrelsens personalutskott gällande
sammanslagning av uppvaktningar.
Bu 2019/0439.600
Delegationsbeslut 2019-07-12 från Miljö- och byggförvaltningen gällande
anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastighet Torg 2:24.
Bu 2019/0440.600
Brev 2019-08-20 från föräldrar gällande Hölmingebarnens framtid.
Bu 2019/0346.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0352.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0353.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0354.606
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Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0355.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0356.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0357.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0358.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0372.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0373.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0378.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0379.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0380.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0381.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0382.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0383.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0384.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0385.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
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Bu 2019/0386.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0387.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0388.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0389.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0390.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0391.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0392.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0393.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0394.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0395.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0396.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0410.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0411.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0412.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
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Bu 2019/0413.606
Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt.
Bu 2019/0340.617
Elevärende. Ärendet är sekretessbelagt.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal - 2019-06-13.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal - 2019-08-14.
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Bu § 101

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerande ärenden.
Beslut om skolskjuts för läsåret 2019/2020 tagna under perioden 2019-01-01 till
och med 2019-08-20.
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