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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 16 december 2020 klockan 12.40 – 13.05. Direktjustering § 185. 

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6, Ljungby samt via Teams digitalt 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande 

Jan-Erik Andersson (C) (deltog via Teams) 

Magnus Carlsson (S) (deltog via Teams) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via Teams) 

Emil Torstensson (KD) (deltog via Teams) 

Lars Solling (L) (deltog via Teams) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog via Teams) 

Eva Stridsberg (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via Teams) 

Melena Jönsson (SD) (deltog via Teams) 

Helena Vuorio (SD) (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§  (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, §§  (deltog via Teams) 

Hans Holmqvist, skolområdeschef, §   (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 1  (deltog via Teams)  

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, §   (deltog via Teams) 

Anita Arnmark, administrativ chef, §§  (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, ekonom §§   (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, skolområdeschef, §§   (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§   (deltog via Teams) 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§   (deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens  
tid och plats Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 16 december 2020 kl.16.00. 

Paragrafer 185   

Sekreterare Katarina Mahot 

  

Ordförande Marcus Walldén (M) 

  

Justerare Christian Johansson (V) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 16 december 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 16 december 2020 

Överklagningstid 16 december 2020 – 7 januari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 8 januari 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Ärendelista 

Distansundervisning för Ljungby kommuns högstadieskolor .............................. 4 
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Bu § 185     

Stängning av Ljungby kommuns högstadieskolor för 
distansundervisning från och med den 21 december 2020 
till och med den 22 december 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisning för högstadieelever 

övergår till distansundervisning från och med måndag den 21 december för att 

om möjligt minska den höga belastning som nu råder inom sjukvården i 

regionen. Distansundervisningen gäller till och med den 22 december. 

Vårterminen ämna starta upp med vanlig undervisning i skolan enligt den plan 

som tidigare ligger. Rektorer/Pedagoger ges ansvarsfrihet att avgöra vilka elever 

som ej anses lämpliga för distansundervisning och är i behov av undervisning i 

skolmiljö. Dessa elever är välkomna till skolan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande lyfter frågan om möjligheten att 

stänga Ljungby kommuns högstadieskolor för distansundervisning från och med 

den 21 december 2020 till och med den 22 december 2020 för att minska den 

höga belastningen som nu råder inom sjukvården i regionen. 

Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD) yrkar att undervisning för högstadieelever 

övergår till distansundervisning från och med måndag den 21 december 

för att om möjligt minska den höga belastning som nu råder inom 

sjukvården i regionen. Distansundervisningen gäller tom den 22 

december. Vårterminens ämna starta upp med vanlig undervisning i 

skolan enligt den plan som tidigare ligger. Rektorer/Pedagoger ges 

ansvarsfrihet att avgöra vilka elever som ej anses lämpliga för 

distansundervisning och är i behov av undervisning i skolmiljö. Dessa 

elever är välkomna till skolan.  

• Christian Johansson (V) yrkar bifall till Emil Torstenssons (KD) 

yrkande.  

 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.50-12.55 för partiöverläggningar. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt Emil 

Torstenssons (KD) yrkande om att undervisning för högstadieelever övergår till 

distansundervisning från och med måndag den 21 december för att om möjligt 

minska den höga belastning som nu råder inom sjukvården i regionen. 

Distansundervisningen gäller till och med den 22 december. Vårterminen ämnar 

starta upp med vanlig undervisning i skolan enligt den plan som tidigare ligger. 

Rektorer/Pedagoger ges ansvarsfrihet att avgöra vilka elever som ej anses 

lämpliga för distansundervisning och är i behov av undervisning i skolmiljö. 

Dessa elever är välkomna till skolan.  

 

Ordförande finner att beslut ska tas enligt Emil Torstenssons (KD) förslag.  

 

 

 

Skickas till  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

 

 

 


