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Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 
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Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, § 154 
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Åhörare  

Justerare Melena Jönsson (SD) 
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Sekreterare Katarina Mahot 

 

Ordförande Marcus Walldén (M) 

 

Justerare Melena Jönsson (SD) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 21 oktober 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 27 oktober 2020 

Överklagningstid 27 oktober 2020 - 17 november 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 18 november 2020 

 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 142      

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Verksamhetsintegrerade (VI) lärarutbildningen  

• Skrivelse från Ungdomsrådet rörande inflytande/elevråd i skolorna samt 

en kort presentation om Ungdomsrådet av Lars Solling (L) och Helena 

Vuorio (SD) 

• Nämndinitiativ från Helena Vuorio (SD) 

• Nämndinitiativ från Helena Vuorio (SD) och Melena Jönsson (SD) 

 

Ärendena behandlas som informations- och nämndinitiativsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Kånna fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare några ärenden behöver läggas till dagordningen som informations- 

och nämndinitiativsärenden och ett ärende behöver tas bort från dagordningen.  

 

Nämndinitiativ: 

• Helena Vuorio (SD) har anmält ett nämndinitiativ. Sverigedemokraterna 

i Ljungby yrkar att: antalet anmälningar gällande kränkande behandling 

redovisas månatligen, per skolenhet samt årskurs (och barnens ålder om 

anmälan gäller förskolan) och anmäld händelse ska återges kort utan att 

ange berörda personers namn. 
Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden ska få uppgifter om 

aktuella anmälningar inom kommunala förskolor och skolor i Ljungby 

kommun för att få en indikation på eventuella eskalerande problem inom 

verksamheten. 

• Helena Vuorio (SD) och Melena Jönsson (SD) har anmält ett 

nämndinitiativ. Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar att: 

samtliga kommunala skolenheter och fritidsgården i Ljungby kommun 

skyndsamt anmäler förekommande skadegörelse till polismyndigheten. 
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Bu § 143  2020/0158 600   

Svar till Skolinspektionen gällande regelbundna 
kvalitetsgranskningen Stensbergsskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna svaret med redovisade 

åtgärder, angående Stensbergskolan, till Skolinspektionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stensbergskolan har vid en regelbunden kvalitetsgranskning under 2020 fått ett 

beslut som innebär att det finns utvecklingsområden som behöver åtgärdas. Det 

innebär att Ljungby kommun redovisar åtgärder för dessa utvecklingsområden i 

barn- och utbildningsnämnden innan de skickas till Skolinspektionen. 

Områden som det finns behov av åtgärder inom är pojkar och flickors lärande, 

inflytande och bedömning.  

Skolområdeschef och rektor har tagit fram åtgärder. Förvaltningen bedömer att 

de åtgärder som skickas in till Skolinspektionen ska vara tillräckliga för att 

uppfylla kraven. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 129. 
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Bu § 144  2020/0494 600   

Sommaröppen verksamhet - fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om sommaröppen 

verksamhet - fritidshem. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under sommaren 2020 haft sommar-

öppen förskola, fritidshem, obligatorisk lovskola samt sommarskola på 

Sunnerbogymnasiet. Verksamheterna har generellt sett fungerat väl. Det finns 

behov av att ändra tidsutrymmet på lovskolan till färre schemalagda dagar. 

 

Sommarfritids låg i år på Hjortsbergskolan vilket hade många fördelar genom att 

skolan är så centralt placerad.  

Man tar sig lätt ut i naturen samt till utebadet i Ljungby. Det var dock många 

barn som anmält sig som inte dök upp och detta resulterade även här i stor 

personaltäthet.  

 

Förvaltningens beredning 
Underlag från vissa av rektorerna som ansvarat för sommaröppen verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08. 
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Bu § 145  2020/0557 600 

Verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Information från HR-strateg Marlene Stenqvist om verksamhetsplanen för 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt dess innebörd. Denna verksamhetsplan 

antogs av kommunstyrelsen den 15 maj 2020. Enligt arbetsmiljölagen är 

politikerna ytterst ansvariga för arbetsmiljön i en kommunal verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplanen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2020-06-01. 

• Blankett Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

• Blankett Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift. 
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Bu § 146  2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

september månad år 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ekonomisk prognos efter 

september månad år 2020.  

Prognos motsvarande -6 100 tkr vid årets slut år 2020. 

Nämnd -250 tkr - Resultatbalansering ifrån 2019.  

Gemensam administration 2800 tkr - Positiv resultatbalansering, vakant tjänst 

och ej tillsatt sjukskrivning. 

Förskola -6 300 tkr - Budgetanpassning, bidragsbelopp, intäktsjustering. 

Fritidshem -700 tkr - Budgetanpassning och mindre statsbidrag. 

Förskoleklass: 500 tkr -  Undervisning, skolsamverkan. 

Grundskola -3 450 tkr - Elevassistenter och måltidsverksamhet. 

Sunnerbogymnasiet har en ekonomi i balans. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-14. 

• Ekonomisk uppföljning 202009 - Def  Bun. 

• Ekonomisk uppföljning 202009 - Def Gy. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-10-14. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 124. 
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Bu § 147  2020/0550 600   

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderade riktlinjer för omsorg på 

obekväm arbetstid, samt att dessa börjar gälla från och med 1 november år 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen är kommuner inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, 

men ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 

vårdnadshavares förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. (Skollagen 25 

kap. 5§)  

Ljungby kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, vardagskvällar fram 

till kl. 22.00 för barn som är 1 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 

13 år.  

Omsorgen på obekväm arbetstid erbjuds på Astrads förskola. Om den ordinarie 

placeringen är på annan förskola eller annat fritidshem och omsorg på obekväm 

arbetstid beviljas lämnas barnet på Astrads förskola de dagar som det finns 

behov av omsorg på obekväm arbetstid. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram Riktlinjer för omsorg på 

obekväm arbetstid som revideras vid behov. 

Förvaltningen lämnar förslag till tillägg i riktlinjerna som avser:  

Om det endast är en vårdnadshavare som använder och betalar avgiften för den 

ordinarie placeringen, så ska dennes arbetstider ligga till grund för barnets 

vistelsebehov avseende omsorg på obekväm arbetstid. Detta förutsätter att 

vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser. 

Familjers situationer förändras. Många barn lever med separerade 

vårdnadshavare och det är viktigt att kunna möta medborgarnas behov av 

omsorg, men alltid utifrån barnets bästa. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav den 7 oktober 2020, § 125 i 

uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka behovet av nattis.  

Detta uppdrag ska redovisas på nästkommande arbetsutskott och nämnd i 

november månad 2020. 
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Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 125. 

 

Skickas till 

Skolområdeschefer 

Rektorer förskola och grundskola 

Fristående verksamheter 
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Bu § 148  2019/0558 631 

Riktlinjer förskola och fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderade riktlinjer avseende 

förskola och fritidshem, samt att dessa börjar gälla från och med 1 november år 

2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun erbjuder plats i förskola åt barn som har vårdnadshavare som 

arbetar, studerar, är föräldralediga för yngre syskon eller är aktivt arbetssökande. 

Plats erbjuds också till barn som har behov av särskilt stöd. Det är reglerat i 

skollagen.  

Ljungby kommun erbjuder också plats på fritidshem till och med vårterminen 

det år då barnet fyller 13 år. 

Riktlinjerna avseende förskola och fritidshem revideras då behov anses 

föreligga.  

Det förslag som har tillkommit avser att barn som har en ordinarie förskoleplats 

får, när vårdnadshavare är sjuk eller hemma för vård av barn, vistas på förskolan 

samtliga dagar de är schemalagda, men endast på de tider som gäller för 15-

timmarsbarn. 

Detta gäller redan för samtliga barn som har Allmän förskola.  

Flera vårdnadshavare har barn i närliggande ålder och det skulle skapa en bättre 

kontinuitet för barnet/barnen att lämnas och hämtas på samma tider. I de fall det 

finns syskon som har allmän förskola kommer båda barn kunna lämnas och 

hämtas på samma tider. 

Det nya förslaget skulle underlätta beslutsfattande för rektor.  

Det nya förslaget bedöms inte leda till betydande ökad kostnad för 

verksamheterna inom förskola, eftersom det i nuläget görs många individuella 

bedömningar på olika omfattning av timmar för ökad vistelsetid på grund av 

familjens situation. 

Det nya förslaget skapar också en större möjlighet för rektorer att agera 

likvärdigt i beslut. 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt förslag. 
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Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-28. 

• Riktlinjer för förskola och fritidshem, 2020-09-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 126. 
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Bu § 149  2020/0551 600 

Internkontroll 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att 

förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av ärendet i juni 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en utförd risk- och väsentlighetsanalys beslutades det i november månad år 

2019 att den interna kontrollen för år 2020 skulle innefatta tre områden.  

Denna redovisning avser uppföljning av det pågående arbetet med avslut av 

plats på grund av ej efterföljda riktlinjer, samt avgiftskontroll.  

Barn-och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning kvartalsvis utifrån 

nedanstående beslutade perspektiv: 

Barnets bästa  

Färdig rutin har kommunicerats med rektorer och uppföljning sker därefter för 

varje ärende. 

Inga ärenden år 2020. 

 

Ekonomi   

Barn-och utbildningsförvaltningen inväntar svar på frågeställningar ställda till 

systemleverantören Tieto avseende modul i Procapita för avgiftskontroll, samt 

huruvida denna kan driftsättas innan ett systembyte till Tieto Education.  

Covid-19 har orsakat stora förseningar. Inga ärenden år 2020. 

 

Jämlikhet  

Färdig rutin har kommunicerats med rektorer och uppföljning sker därefter för 

varje ärende. 

Inga ärenden år 2020. 

 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-29. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 127. 
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Bu § 150  2020/0527 631   

Namnbyte på Harabergsgatans förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget på namnändring till                    

förskolan Haraberget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2023-2024 beräknas en ny 8-avdelningsförskola stå klar på 

Harabergsområdet i Ljungby. Istället for fyra avdelningar blir det åtta 

avdelningar i två plan. Förskolan kommer att byggas samman med 

trygghetsboende och särskilt boende för äldre.  

Den befintliga förskolan rivs. En ny förskola innebär en nystart för 

verksamheten, därför föreslår rektor och personal att förskolan byter namn till 

”Förskolan Haraberget”. Namnbytet tydliggör just förskolans del i den stora 

byggnad som kommer att inrymma flera olika verksamheter.  

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver att de vill ta bort gatunamnet från 

förskolan men samtidigt ha kvar kopplingen till det område de verkar i.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 122. 
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Bu § 151  2019/0001 600   

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och ny ersättare i ungdomsrådet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Eva Stridsberg (S) till ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt Liselotte Åhlander 

(S) till ny ersättare till ungdomsrådet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Ruzsa Pal (S) har den 16 september 2020 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att utse Eva Stridsberg 

(S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Petra Ruzsa Pal (S) var också ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott samt ersättare för kontaktpersonen i ungdomsrådet och därför 

behöver en ny ersättare i arbetsutskottet och en ny ersättare till ungdomsrådet 

utses. 

 

Sedan våren 2004 har Ljungby kommun ett ungdomsråd, som består av ung-

domar i högstadie- och gymnasieåldern. Barn- och utbildningsnämnden har 

en ledamot och en ersättare i ungdomsrådet.  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 129.  

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 131. 

 

 

Yrkanden 

• Magnus Carlsson (S) yrkar att Liselotte Åhlander (S) väljs till ny 

ersättare till ungdomsrådet. 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Magnus Carlssons (S) yrkande och finner att de gör så. 

 

 

Skickas till 
Valda ledamöter och ersättare 

Kommunledningsförvaltningen 
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Bu § 152  2019/0001 600   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och val av ny kontaktpolitiker 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Lars Solling (L) till ny ersättare 

i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt till ny kontaktpolitiker för 

Familjecentralen Lagan, Bergalyckans förskola och Åbyskolan 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Hagfoss (L) har den 28 april 2020 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att utse Lars Solling (L) 

till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Jan Hagfoss (L) var också ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott samt kontaktpolitiker för Familjecentralen Lagan, Bergalyckans 

förskola och Åbyskolan och därför behöver en ny ersättare i arbetsutskottet och 

en ny kontaktpolitiker utses. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 126.  

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 132. 

 

 

Skickas till 
Valda ledamöter och ersättare 

Kommunledningsförvaltningen 
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Bu § 153  2020/0526 623   

Skolskjuts med LSS insats till korttidsboende och 
fritidshem Planeten/Vuxenkorttids 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden 

då barn- och utbildningsnämnden inte längre har LSS uppdraget. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förtydliga Verksamhetsplanen med 

regler för skolskjuts och elevresor, stycket korttidsboende med tillägget ”vid 

varaktigt boende”. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen (2010:800 10 kap. 32§) reglerar rätten till skolskjuts mellan bostad 

och skola. Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts till/från fritidshem. 

  

Enligt tidigare praxis och verksamhetsplan, har grund-/särskoleelever och 

gymnasiesärskoleelever med beviljad LSS insats till fritids- och/eller 

korttidsvistelse fått skolskjuts mellan respektive skola och korttidsboendena 

Planeten och Skinnarevägen 185. 

 

Då ansvaret för LSS övergick 2020-01-01 från Barn- och 

utbildningsförvaltningen till Socialförvaltningen, krävs ett nytt beslut om 

Socialförvaltningen önskar bibehålla och finansiera dessa resor. 

 

För läsår 20/21 finns det 17 grund-/särskoleelever och 6 gymnasiesärskoleelever 

som åker skolskjuts enligt åkscheman till/från skolan och de båda 

korttidsboendena alternativt bostaden. Den extra transportkostnaden är 

uppskattad till cirka 100 000 kr och administrationskostnad till cirka 3 000 kr för 

innevarande läsår. Indexuppräkning tillkommer enligt Länstrafiken Kronobergs 

upphandling (för närvarande 11,25 procent). 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Beslut om skolskjuts handläggs och fattas av skolskjutshandläggare på 

delegation från Barn- och utbildningsnämnden. Transporterna planeras och 

beställs samordnat med övrig skolskjuts inom Länstrafiken Kronobergs gällande 

upphandling av skoltrafik 2018–2024.  

 

Fritids/korttidsvistelse är en insats som LSS beviljar och transport-

/administrationskostnad bör härmed tas av Socialförvaltningen. 
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Avtal mellan förvaltningarna om kostnadsreglering bör göras om 

Socialförvaltningen beslutar att fortsatt bevilja transporterna och önskar att 

Barn-och utbildningsförvaltningen även i fortsättningen handlägger och utför 

desamma i samordnad skoltrafik. 

 

Beslutsunderlag 

• Skollagen (2010:800) 10 kap. 32§ elevens rätt till skolskjuts. 

• Verksamhetsplan, Regler för skolskjuts Dnr BU2016/0124.623 

ver.3. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-10-07, § 133. 

 

 

Skickas till 

Socialnämnden



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-21 
 

20(23) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 154      

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden, barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen informerar om 

vad som händer i respektive verksamheter. Informationen berör bland annat 

följande: 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att förvaltningen i dagsläget 

jobbar mycket med rekryteringar. 

• Gymnasiechefen informerar om att från och med tisdagen den 20 

oktober övergick Sunnerbogymnasiet till distansundervisning. 

Vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan går på skolan enligt schema. 
Sunnerbogymnasiet vill ta ansvar för att minska smittspridningen och 

väljer därför att i samband med höstlovet övergå till distansundervisning 

resten av vecka 43. Sunnerbogymnasiet räknar med att denna 

förebyggande insats är tillräcklig och att skolan kan återgå till normalt 

läge igen efter höstlovet. 

• Gymnasiechefen informerar om den kontroll som polisen utförde på 

Sunnerbogymnasiet den 20 oktober.  

 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten och 

vuxenutbildningen. Informationen inkluderar bland annat förslag till en 

skrivelse angående trafiksituationen på Sunnerbogymnasiet.  

 

• Gymnasiechefen ger en kort information om den pågående utredningen 

om skolornas behov av innebandyhallar. 

 

• Utvecklingsledaren informerar om att från och med höstterminen 2021 

blir Ljungby kommuns grundskolor en del av den verksamhets- 

integrerade (VI) lärarutbildning som Linneuniversitet erbjuder. Det är en 

unik utbildning med dubbelt så mycket praktik för studenterna. 

Lärarstudenten får 40 veckors praktik istället för 20 veckor. Nu är det 

klart med vilka skolor som initialt kommer vara med i detta projekt. Det 

blir Astradskolan , Stensbergskolan , Hjortsbergskolan samt Åbyskolan 

och Kungshögskolan. Linnéuniversitetet kommer som nästa steg att ta 
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kontakt med dessa skolors rektorer och utse kontaktpersoner. Kravet som 

Linnéuniversitetet ställer på kommunen är att de arbetslag som tar emot 

studenter måste utbilda sig till VFU-handledare. Sammanlagt kommer 

det bli 16 studenter som kommer erbjudas en plats i Ljungby kommun. 

Detta är unikt i Kronobergs län att en ensam kommun tar emot 

lärarstudenter genom att kunna erbjuda studenterna praktikplatser på 

hemmaplan. 

• Skolområdeschefen informerar om de trygghetsvandringar som gjorts på 

Astradskolan och Kungshögskolan utifrån de skadegörelser som ägt rum 

på skolorna. Tydliga förslag på förbättringar har nu lagts fram till hur 

man kan förebygga denna skadegörelse på våra skolor. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om ungdomsrådets skrivelse och 

Lars Solling (L) och Helena Vuorio (SD) redogör kort för nämnden om 

ungdomsrådet och hur man arbetar där. Ungdomsrådet jobbar inte med 

politik utan fokuserar på sakfrågor som är viktiga för ungdomar. 

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden och är öppet för alla som är 

mellan 13 och 20 år. Ungdomarna lär sig att driva frågor, presentera 

idéer och bygga nätverk genom att träffa ungdomar från andra skolor i 

kommunen och övriga kommuner i Sverige. Genom ungdomsrådet får 

ungdomar själva vara med att påverka de frågor som de själva tycker är 

viktiga. 
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Bu § 155      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

Bu 2020/0530.130 

Beslut 2020-09-25 från Migrationsverket gällande ersättning för 

utbildningskostnader. 
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Bu § 156      

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 2020/2021 

tagna under perioden 2020-09-23 till och med 2020-10-13.   

 

Bu 2020/0540.606 

Beslut på delegation 2020-10-07 gällande uppskjuten skolplikt. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

 

 


