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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 16 december 2020, klockan 8.15 – 13.30. 

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, §§175-187 (deltog via Teams) 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, §§ 181, 187 (deltog via Teams) 

Hans Holmqvist, skolområdeschef, § 183 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § 175-189  (deltog via Teams)  

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald §§ 178, 185 (deltog via 

Teams) 

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare,§ 187 (deltog via Teams) 

Anita Arnmark, administrativ chef, §§ 176-177 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, ekonom §§ 176-177 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, skolområdeschef, §§ 175-189  (deltog via Teams) 

Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, § 182 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §187 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 175-187 (deltog via Teams) 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§ 175-187 (deltog via Teams) 

Magnus Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 175-189  

(deltog via Teams) 

Jan Lorentzson (SD), ej tjänstgörande ersättare, §§ 175-189  

(deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception måndagen den 21 december 2020 kl.13.00. 

Paragrafer 175-189, § 185 direktjusterades 16 december 2020. 

Sekreterare Katarina Mahot 
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Ordförande Marcus Walldén (M) 

  

Justerare Christian Johansson (V) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 16 december 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 21 december 2020 

Överklagningstid 21 december 2020 – 11 januari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 12 januari 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 175      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Stängning av Ljungby kommuns högstadieskolor för distansundervisning  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar bort följande ärenden från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Elevärende  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  

Ett ärende behöver tas bort från dagordningen. 
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Bu § 176  2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

november månad år 2020. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Prognos motsvarande -1 805 tkr vid årets slut år 2020. 

Nämnd -200 tkr - Resultatbalansering ifrån 2019.  

Gemensam administration 3 400 tkr - Positiv resultatbalansering, vakant tjänst 

och ej tillsatt sjukskrivning. 

Förskola -6 500 tkr - Budgetanpassning, bidragsbelopp, intäktsjustering. 

Förskoleklass: 800 tkr - Undervisning, skolsamverkan. 

Grundskola -3 750 tkr - Elevassistenter och måltidsverksamhet. 

Gymnasieskola 1 680 tkr - Undervisning 

Gymnasiesärskola -885 tkr - Undervisning 

Vuxenutbildning 2 350 tkr – Undervisning 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

 

 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse – Ekonomisk prognos efter september månad,  

2020-12-09. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-12-09. 

• Ekonomisk uppföljning 202011 - Def BUN. 

• Ekonomisk uppföljning 20211 - Def Gy. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 150. 
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Bu § 177  2020/0593 040 

Finansieringsbehov budget 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef presenterade finansieringsbehov inför budget år 2021.  

Förvaltningarnas budgetramar beslutades i Kommunfullmäktige den 23 

november 2020.  

 

Barn- och utbildningsnämnds ram enligt nedan: 

 

Barn- och utbildningsnämnd  

Inflationskompensation                         2  385 

Demografifaktor justering 2019                       -3 115 

Demografifaktor justering 2020                       -3 938 

Demografifaktor 2021      2659 

Löneökning       7308 

Kapitalkostnadskompensation       275 

Sänkt internränta                         -1728 

Interndebitering kost                         -4214 

IT-licenser o telefoni                         -2269 

HPV-vaccination pojkar          29 

Internhyra kompensation tidigare höjning    2500 

Internhyra ökning 2 mkr      2000 

Kontroll datorer       -164 

Minskad ram pga höjd internhyra      -838 

Minskad ram pga minskad befolkning                         -5026 

Skolsköterska central elevhälsa        375 

Utredning Torpa        -500 

SUMMA                           -4 261 

 

Förslag till anpassning tas upp i januari år 2021 i samband med budget. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens presentation, 2020-12-02. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 151. 
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Bu § 178  2020/0596 600   

Internkontroll 2020 nytt frånvarosystem – Skola 24 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av internkontroll nytt 

frånvarosystem – skola 24 och hänvisar till att ny delredovisning sker under 

nämndssammanträdet i april 2021 och att ny internkontrollsredovisning sker 

senast september månad 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen prioriteras och bestäms vilka åtgärder 

som ska vidtas och uppföljande kontroller som ska göras. 2019-12-18 beslutade 

Barn – och utbildningsnämnden att intern kontroll ska göras för att granska hur 

Skola 24 används på skolorna.  

 

Nytt frånvarosystem som ska användas på samtliga skolor har köpts in, Skola 

24. Anledningen till att ha ett digitalt system är att tidigt kunna upptäcka 

problematisk frånvaro hos elever, men även se frånvaro på grupp och 

organisationsnivå. För att skapa en likvärdighet i samtliga av kommunens skolor 

behöver vi arbeta med att främja närvaro på likvärdigt sätt.  

 

Utifrån de tre frågeställningarna i internkontrollen konstateras att det finns stora 

brister i rapporteringen i den obligatoriska skolan. Frånvarosystemet används 

inte lika på samtliga skolor. För att frånvarosystemet ska minska problematisk 

skolfrånvaro behöver rapporteringen öka och frånvaroutredningar behöver göras 

i större omfattning. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat interkontrollen och kommit fram 

till vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-24. 

• Bilaga internkontroll 2020 nytt frånvarosystem skola 24. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 152. 
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Bu § 179  2020/0607 600 

Internkontroll för garanterad undervisningstid i 
grundskolan  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resultatet av 

internkontrollen och att följa upp att timplanen följs även fortsättningsvis. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet att göra en internkontroll gällande att timplanen för grundskolan följs, 

är en del i att följa upp att eleven får sina rättigheter gällande undervisningstiden 

tillgodosedda. Vid förra internkontrollen fanns det avvikelser som behövde 

åtgärdas. Avvikelser gällde då bland annat kulturskolans undervisning. Den 

undervisningen måste genomföras utanför schemat på exempelvis raster eller 

före och efter skoltid. Det har rektorerna vid de skolorna åtgärdat till stor del, 

vid den här kontrollen. Det har inte framkommit några uppgifter som visar på 

generella avvikelser från timplanerna. Det finns mindre avvikelser på 

individnivå som rektor kommer åtgärda. 

Förvaltningens bedömning och överväganden  
Förvaltningen har gjort bedömningen att timplanen följs generellt. Det finns 

inga större dokumenterade avvikelser vid den här uppföljningen. Uppföljning av 

garanterad undervisningstid har genomförts vid varje läsår i form av frågor 

ställda till rektorerna. I år (2020) har det varit särskilt stora utmaningar att 

genomföra undervisningen då Covid -19 har påverkat närvaron.  

Finansiering 
Inget behov av finansiering. 

Förvaltningens beredning 
Frågor om rektor kan rapportera några avvikelser från timplanen har ställts på 

chefsdagar. Rektorerna menar att de lägger schema utifrån timplanen och vissa 

säger att de har även lite ”luft” det vill säga lite fler timmar utlagda. Samtal med 

enskilda rektorer. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01. 
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Bu § 180  2020/0371 600   

Svar på Sverigedemokraternas nämndinitiativ angående 
urvalet till PISA - undersökningen 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse frågan besvarad eftersom det 

som initiativet gäller redan är avslutat. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti 2020 ställde 

Sverigedemokraternas företrädare frågan om hur urvalet till PISA 

undersökningen har gått till samt att utreda om aktuella skolor i Ljungby 

kommun följt regeln att låta samtliga berörda elever med minst ett års studier i 

svenska vara med i PISA - undersökningen 2018. Uppgifterna i svensk media 

har gjort gällande att en stor mängd av utrikesfödda elever har felaktigt plockats 

bort ur PISA-urvalet.   

Bakgrund 

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell 

kunskapsutvärdering. Den startade 1998 och genomförs var tredje år.  Den syftar 

till att utvärdera hur femtonåriga elever i olika länder är förberedda för att klara 

sin vardag med arbete/studier och även socialt som samhällsmedborgare. 

Runt 5000 elever från varje land får göra testet under cirka 2 timmar. PISA leds 

av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). I 

Sverige är Skolverket ansvarig myndighet för genomförandet. Matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse är de delar som mäts.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Skolverket har följt OECD:s regelverk och OECD har också granskat och 

godkänt data. Samma regler gäller för alla länder och har gällt i alla PISA-

undersökningar sedan starten för 20 år sedan. Förvaltningens bedömning är att 

uppgifterna i svensk media som har gjort gällande att en stor mängd av 

utrikesfödda elever har felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet därmed inte 

stämmer.   

Information om vilka kommuner, skolor och elever som har deltagit i 

undersökningen lämnas inte ut av Skolverket med motivering att PISA är en 

systemstudie och resultaten är endast intressanta på gruppnivå, till exempel 

storstad/landsbygd, flickor/pojkar, inrikesfödda/utrikesfödda och elever från 

olika socioekonomiska grupper. För att skydda de skolor och elever som deltagit 
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lämnar Skolverket inte ut uppgifter om deltagande kommuner, skolor eller 

elever. Därmed är det inte möjligt att besvara frågan om skolor i Ljungby 

kommun har deltagit i undersökningen.  

Förvaltningens bedömning är att om skolor i Ljungby kommun har deltagit i 

undersökningen så har de följt regeln att låta samtliga berörda elever med minst 

ett års studier i svenska vara med i PISA - undersökningen 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Därmed anse frågan som besvarad och lägga svaret till handlingarna. 

Förvaltningens beredning 
Information till arbetsutskottet. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18. 

• Sverigedemokraternas nämndinitiativ, 2020-06-17. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 154. 
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Bu § 181  2020/0279 600 

Språkförskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1. Barn får en plats på 

Byagården om vårdnadshavare kan hämta och lämna med tillägget att barn som 

får diagnos via regionens logopeder erbjuds en plats på Byagårdens 

språkförskola om vårdnadshavare kan hämta och lämna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun driver sedan 2015 språkförskola för barn i hela länet i 

samarbete med Region Kronoberg. Logopeder från Region Kronoberg bedömer 

vilka barn som har behov av språkförskola och i diskussion med barn- och 

utbildningsförvaltningen bestäms vilka barn som erbjuds plats. Föräldrar erbjuds 

plats och därefter fattar hemkommunen beslut. Barnet erbjuds en termin och 

därefter fattas nytt beslut. Regionen står i nuläget för transportkostnader av 

barnen. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har 1 april 2020, § 48 fattat 

ett beslut som bland annat innebär att regionen inte längre kommer att driva 

språkförskola i samarbete med Ljungby kommun, utan istället erbjuda 

logopedstöd till barn med behov på respektive barns förskola. Beslutet innebär 

även att regionen inte längre kommer att stå för transportkostnaderna.  

 

Barn- och utbildningschefen informerar om att hälso- och sjukvårdsnämndens 

beslut kommer att påverka Ljungby kommun ekonomiskt om språkförskolan ska 

drivas vidare i nuvarande form. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta 

ställning till om språkförskolan ska finnas kvar och hur verksamheten i så fall 

ska bedrivas. Regionen har beslutat att de åtta språkplatser som idag finns på 

Byagårdens förskola försvinner till 2021.  

 

Förvaltningens utvecklingsledare presenterar följande fyra alternativ för 

språkförskolan: 

1. Barn får en plats på Byagården om vårdnadshavare kan hämta och 

lämna. 

2. Förvaltningen står för resor för barn som bor utanför centrala stan om  

avståndet är längre än ? km. 

3. Förvaltningen står för alla resor till och från Byagården. 

4. Språkförskolan stänger och blir en ordinarie avdelning. 
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Yrkanden 

• Emil Torstensson (KD), Melena Jönsson (SD), Socialdemokraternas 

ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Christian Johansson (V) samt 

Jan-Erik Andersson (C) yrkar på alternativ 1. Barn får en plats på 

Byagården om vårdnadshavare kan hämta och lämna med tillägget att 

barn som får diagnos via regionens logopeder erbjuds en plats på 

Byagårdens språkförskola om vårdnadshavare kan hämta och lämna. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med 

Emil Torstenssons (KD), Melena Jönssons (SD), Socialdemokraternas 

ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Christian Johanssons (V) samt Jan-

Erik Anderssons (C) yrkande för alternativ 1. Barn får en plats på Byagården om 

vårdnadshavare kan hämta och lämna med tillägget att barn som får diagnos via 

regionens logopeder erbjuds en plats på Byagårdens språkförskola om 

vårdnadshavare kan hämta och lämna. 

Ordföranden finner att nämnden enhälligt beslutat i enlighet med Emil 

Torstenssons (KD), Melena Jönssons (SD), Socialdemokraternas ledamöter i 

barn- och utbildningsnämnden, Christian Johanssons (V) samt Jan-Erik 

Anderssons (C) yrkande. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens skrivelse information till politiker språkförskola 2020-

11-17. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 153. 
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Bu § 182  2020/0584 623   

Revidering av verksamhetsplan med regler för skolskjuts 
och  elevresor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad 

verksamhetsplan med regler för skolskjuts och elevresor. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen med regler för skolskjuts och elevresor ska revideras senast 

den 31 december 2020. 

  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förslag till förändring – text markerad röd. 

Sid 10 – Målsättningen är att väntetiden inte ska överstiga 60 minuter per dag. 

Skolskjutsberättigade elever i förskoleklasserna samordnas tillsammans med 

övriga elever i skolbussarna. Det finns inga separata skolbussar upphandlade att 

användas enbart för eleverna i förskoleklass. Det är därför nödvändigt att ha 

samma målsättning för alla och ändra tiden för förskoleklass från 30 minuter till 

60 minuter per dag. 

 

Ord- och formatjusteringar – text markerad gul. 

Tillägg och förtydliganden – text markerad grön. 

Borttagen text – text markerad rosa. 

Sid 11/12/15 – Region Kronoberg har tagit bort avgiften för ersättningskort. 

 

Beslutsunderlag 

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

• Beslut Bu § 153 sammanträdesprotokoll 2020-10-21. 

• Verksamhetsplan, Regler för skolskjuts Dnr BU2016/0124.623 med 

färgmarkerade förslag till förändringar. 

• Verksamhetsplan, Regler för skolskjuts Dnr BU2016/0124.623 

förslag till ny version 6. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-23. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 155. 
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Bu § 183  2020/0591 600 

Redovisning till barn och utbildningsnämnden statistik 
kränkande behandling elever 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att nämnden 

fortsättningsvis informeras en gång per kvartal. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan angående en kränkning av elev anmäls till rektor och huvudmannen 

informeras omgående. Rektor eller den han utser utreder händelsen. Rektor 

beslutar om eventuella åtgärder och uppföljning. 

 

Vid en anmälan till rektor värderas inte om det är en kränkning eller inte. Man 

utgår från personens upplevelse. Hur man arbetar regleras i skollagen 6 kap 

”Åtgärder mot kränkande behandling”. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport kränkande behandling, 2020-11-30. 

• Antal elever på enheten jämfört med antal anmälning. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 156. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 
 

15(20) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 184  2019/0001 600   

Val av ny kontaktpolitiker 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jan Lorentzson (SD) till ny 

kontaktpolitiker för personalkooperativet Skaparglädjen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Jolheden (SD) har den 26 oktober 2020 avsagt sig uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 att utse Jan Lorentzson 

(SD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Jesper Jolheden (SD) var också kontaktpolitiker för personalkooperativet 

Skaparglädjen och därför behöver en ny kontaktpolitiker utses. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 164.  

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 157. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 
 

16(20) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 186 2019/0001 600   

Val av ny kontaktpolitiker 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Ramberg (S) till ny 

kontaktpolitiker för Donationsgatans förskola. 

 

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 Anna Ramberg 

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

 

Petra Ruzsa Pal (S) var också kontaktpolitiker för Donationsgatans förskola och 

därför behövs en ny kontaktpolitiker utses. 

 

Beslutsunderlag 

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

• Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 158. 
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Bu § 187 2020/0550 600 

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 läget i förvaltningen 

avseende Covid- 19.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om aktuella rekryteringar på 

förvaltningen.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om den gemensamma digitala 

lärplattformen från förskola till gymnasiet. Upphandlingsunderlag håller 

på att tas fram. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om inkomna skrivelser. 

• Gymnasiechefen ger en aktuell lägesrapport från gymnasieverksamheten 

och vuxenutbildningen. 

• Gymnasiechefen informerar om distansundervisningen på 

Sunnerbogymnasiet som fungerar bra  

• Gymnasiechefen informerar om att Sunnerbogymnasiets ambition är att 

arbetsplatsförlagt lärande (apl) som är en del av yrkesutbildningarna ska 

bli av under vårterminen 2021. 

• Utvecklingsledaren presenterar en utbildningsplan gällande den webb 

utbildning ” introduktion till styrning av skolan” som Skolverket 

anordnar för nämndledamöter. Utbildningen ska utveckla kompetensen 

och förståelsen för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra 

samarbete mellan förvaltningen och nämnden. Introduktionen omfattar 

förskola, skola och vuxenutbildning. Planering av insats för 

nämndsledamöter våren 2021 är att första tillfället ”Introduktion till 

skolans styrning, ansvar och mandat” sker i februari och ska visa hur 

förskolan och skolan styrs och belyser huvudmannens ansvar och mandat 

enligt skollagen och andra styrdokument. Andra tillfället ”Introduktion 

till systematiskt kvalitetsarbete” sker i mars och handlar om 

huvudmannens ansvar att planera, följa upp och utvärdera utbildningen 

på huvudmanna-, förskole-, skol- och klassrumsnivå. En av 
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presentationerna har fokus på systematiskt kvalitetsarbete för nyanlända 

elever.  

 

• Utvecklingsledaren ger en sammanfattning om omsorg på obekväm 

arbetstid - nattis Att erbjuda ”nattis” är något som många kommuner gör 

och med tanke på situationer som kan uppstå kan det vara viktigt att 

vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner har möjlighet att lämna 

sina barn i en trygg miljö. 

 

• Politiker Liselott Åhlander (S) informerar om den Länsdialog om 

handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 som 

hon deltagit i. Länsdialogen anordnas av Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Syftet med länsdialogen är att stödja ett 

förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir 

användbara i den lokala kontexten. Avsikten är att berörda politiker och 

tjänstepersoner tillsammans med varandra och övriga viktiga aktörer 

samlas för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka 

missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna. 

 

• Information om detaljplanen för Replösa området. Barn- och 

utbildningschefen tar kontakt med planavdelningen och återkommer till 

presidiet med information. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Utbildningsplan för utbildningen introduktion till styrning av skolan, 

2020-12-16. 
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Bu § 188 

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

2020/0533.600/ 2020/0534.623 

Dom 2020-11-26 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagande av 

skolskjutsbeslut enligt skollagen (2010:800). 

 

Bu 2020/0595.612 

Protokoll 2020-11-20 från Skolinspektionen efter uppföljning av tillsynsbesök i 

Sunnerbogymnasiet 1, den 21 och 22 oktober 2020.  

 

Bu 2020/0594.606 

Beslut 2020-11-23 från Kommunfullmäktige i Ljungby kommun gällande 

planeringsdirektiv med budget 2021-2025. 

 

Bu 2020/0598.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0597.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0600.606 

Beslut 2020-11-17 från rektor gällande avstängning från grundskolan.  

 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-11-11. 
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Bu § 189 2020/0263 600 

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 2020-11-17 till och med 2020-12-08.  

 

Bu 2020/0263.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2020-12-07. 

 


