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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Tid och plats Bolmen, onsdagen den 15 december 2021 kl 08:15-13:00. Mötet ajournerades 

mellan kl.9.20- 9.50 och 11.05-11.10. 
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby samt via Teams digitalt. 

Beslutande Marcus Walldén (M) ordförande,  
Jan-Erik Andersson (C) vice ordförande  
Magnus Carlsson (S) andre vice ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), §§ 169-183, deltog via teams  
Emil Torstensson (KD), §§ 169-183, deltog via teams  
Lars Solling (L) 
Liselotte Åhlander (S) 
Eva Stridsberg (S)  
Christian Johansson (V) 
Melena Jönsson (SD) 
Jan Lorentzon (SD) ersättare för Daniel Gaal (SD 

Övriga deltagare Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 
Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 169-183, deltog via teams 
Kajsa Weckéus, verksamhetschef, § 183  
Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 173-177 
Glenn Granqvist, controller, §§ 170-172, deltog via teams 
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, § 178, deltog via teams  
Therese Grundén, närvarosamordnare, § 178, deltog via teams 
Marie Svensson, lokalplanerare, § 180, deltog via teams 
Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 179-185  
Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare §§ 179 
Petronella Rooth, utvecklingspedagog förskola, § 179 
Irené Trenner, utvecklingspedagog grundskola, § 179 
Magnus Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 169-183, deltog via 
teams 
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 169-183, deltog via teams 
Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 169-183, deltog via teams 
Piroska Rusza Pal personalföreträdare, §§ 169-183, deltog via teams 

Justerare Christian Johansson (V) 

Justeringens 

tid och plats 

Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 16 december 2021 kl.13.00. 

Paragrafer § 169-185 
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Sekreterare Katarina Mahot  

 
 

Ordförande Marcus Walldén  

 
 

Justerare Christian Johansson (V)  

 
  

 

Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 15 december 2021 

Protokollet anslås 16 december 2021 

Överklagningstid 16 december 2021 – 7 januari 2022 

Anslaget nedtages 10 januari 2022 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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§ 169   

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 
dagens sammanträde: 

• Kränkningsärenden läggs in under punkten informationsärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

6(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 170 Dnr BUN 2021-0044 040 

Ekonomisk information 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 
november 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen visar på ett underskott på –2 350 tkr för helåret. Riktvärdet för 
november är 91,6 procent och förbrukningen till och med november hamnar strax 
över på 92 procent. 

En förutsättning för prognosen är att samtliga sökta statsbidrag kan återredovisas i 
enlighet med tidigare år.  

Nämnds- och styrelseverksamhet ser ut att överskrida budget beroende på en 
negativ resultatbalansering.  

Fritidshem ser ut att överskrida sin budget för personal, elevstödjande verksamhet 
samt bidragsbelopp till fristående verksamheter.  

Grundskola har för år 2021 ett budgettillskott motsvarande 9 500 tkr vilket är 
medel som avser en tillfällig tilldelning till nämnden enbart för innevarande år. 
Grundskola ser ut att hålla budget för 2021. Förskola kommer inte hålla budget 
där 3 000 tkr tillfälligt har erhållits för år 2021. Skatteprognosen kompenserar 
delvis underskott i resursfördelningen i grundskola och förskola avseende 
personalkostnader och kostnader för bidragsbelopp.  

Gymnasiesärskola har tillfälligt under år 2021 kompenserats med 1 760 tkr och 
grundsärskola med 1500 tkr. Dessa medel avser skolmiljarden.  

Gemensam administration har en positiv resultatbalansering vilket ger ett överskott 
för 2021. 

Barnperspektivet beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos efter november (2021-12-08). 
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Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-11 (2021-12-08). 

Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning (2021-12-08). 

Bilaga 3 – Statistik (2021-12-08). 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 150. 
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§ 171 Dnr BUN 2021-0328  

Interkommunal ersättning förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny interkommunal ersättning för 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunal ersättning betalas ut till kommunal eller enskild verksamhet om ett 
barn eller elever som är folkbokfört i Ljungby kommun går i förskola, fritidshem, 
grundskola eller grundsärskola i en annan kommun. Ersättningen baseras på 
Ljungby kommuns egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. 
Ersättningsnivån ska fastställas inför varje år. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse interkommunal ersättning förskola, fhem, fklass, 
gska, grundsär, 2021-11-29. 

IKE förskola 2022, 2021-11-29. 

IKE fritidshem 2022, 2021-11-29. 

IKE förskoleklass 2022, 2021-11-29. 

IKE grundskola 2022, 2021-11-29. 

IKE grundsärskola 2022, 2021-11-29. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 151. 
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§ 172 Dnr BUN 2021-0330 600 

Bidragsbelopp 2022 förskola, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem och grundsärskola. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner nya bidragsbelopp för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2022. 

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.  

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbelopp förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola 2021-11-29. 

Bidragsbelopp förskola 2022, 2021-11-29. 

Bidragsbelopp fritidshem 2022, 2021-11-29. 

Bidragsbelopp förskoleklass 2022, 2021-11-29. 

Bidragsbelopp grundskola 2022, 2021-11-29. 
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§ 173 Dnr BUN 2021-0329 612 

Interkommunal ersättning för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner interkommunal ersättning avseende 
gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2022. 

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 på Sunnerbogymnasiet. Den interkommunala 
ersättningen gäller för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

En konsekvensanalys ur ett barnperspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens förslag är att godkänna interkommunal ersättning för 2022. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnad för interkommunal ersättning är beaktad i budget 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Bilaga IKE 2022. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 153. 
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§ 174 Dnr BUN 2021-0331 612 

Bidragsbelopp till gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor år 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna både i Ljungby 
kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby 
kommun. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än 
kommunen.   

Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i 
motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år. 
Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor kan inte göras innan budgeten är 
beslutad.  

En konsekvensanalys ur ett barnperspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens förslag är att godkänna bidragsbelopp till gymnasieskola, 
gymnasiesärskola 2022. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnad för bidragsbelopp utifrån befolkningsprognos har beaktats i budget 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse bidragsbelopp gymnasieskola, gymnasiesärskola 
2022. 

Bidragsbelopp gymnasieskola, gymnasiesärskola 2022.  

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 154. 
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§ 175 Dnr BUN 2021-0332 631 

Taxa förskola och fritidshem. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till taxa för förskola och 
fritidshem i Ljungby kommun samt föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma 
att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det finns en 
övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av förordning 
(2001:160) ”om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan 
och fritidshemmet”. Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning 
(2015:153). Ändringen medför att från och med 2015-07-01 beräknas maxtaxans 
avgiftstak genom ett index, vilket innebär att taket kan förändras inför varje år.   

Skolverket har beslutat att den högsta, avgiftsgrundande inkomsten för 2022 
uppgår till 52 410 kronor. Procentsnivåerna för avgiftstaket är oförändrade i 
jämförelse med föregående år. Alla kommuner som tillämpar maxtaxa får rätt att ta 
del av de bidrag som är sammankopplade med detta. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslag till 
hantering av taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun 
2022, 2021-11-30. 

Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun 2022, 2021-11-29. 

Informationsutskick maxtaxa 2022 Skolverket, 2021-11-30. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 155. 
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§ 176 Dnr BUN 2021-0333 600 

Riktlinjer lokaluthyrning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen vid 
lokaluthyrning. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2021 antagit en taxa för hyra av lokal av 
Barn- och utbildningsförvaltningen. En verksamhetsplan vid hyra av lokal av Barn- 
och utbildningsförvaltningen har tagits fram för tydliggöra ansvarsfördelning 
mellan hyresgäst och lokalupplåtare.  

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 
verksamhetsplan vid hyra av lokal av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse verksamhetsplan vid hyra av lokal av barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2021-11-29. 

Verksamhetsplan vid hyra av lokal av Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-
29. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 156. 
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§ 177 Dnr BUN 2020-0059 600 

Riktlinjer för pedagogiska måltider 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för pedagogiska 
måltider och att de börjat att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har riktlinjer för pedagogiska måltider som barn- och 
utbildningsnämnden antog 2020-02-26 § 4.  

Förslag till revidering är justering av pris för rastfaddrar till 16 kronor/måltid vilket 
motsvarar egenkostnaden.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens förslag är att revidering görs utifrån förslag.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser.  

 

Förvaltningens beredning 

Förslag till revidering har gjorts i samverkan med ansvariga verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Riktlinjer pedagogiska måltider, 2021-11-24.  

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 157. 
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§ 178 Dnr BUN 2021-0318 600 

Internkontroll skola 24 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av Internkontroll Skola 
24. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån risk – och väsentlighetsanalysen prioriteras och bestäms vilka åtgärder som 
ska vidtas och uppföljande kontroller som ska göras. Barn – och 
utbildningsnämnden beslutade 201216 att en uppföljning av intern kontroll ska 
göras för att granska hur Skola 24 används på skolorna.  

Frånvarosystem som ska användas på samtliga skolor infördes i augusti 2019, 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 rapportering i 
Skola 24 har ökat och vi ser att systemet används på alla skolor. Skolorna använder 
Skola 24 idag på ett mer likartat sätt. Vi kan se att fler frånvaroutredningar borde 
startas, anmälas till huvudmannen och där elevhälsan är delaktig i analysen mer än 
vad som görs idag. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat Internkontrollen och kommit fram till 
vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-11. 

Internkontroll 2021 uppföljning Skola 24.  

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 158. 
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§ 179  Dnr BUN 2021-0321 600 

Nyanländas lärande 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I augusti 2019 gjorde Ljungby kommun en överenskommelse att ingå i Skolverkets 
satsning med riktade insatser för nyanländas lärande. Utifrån workshops i olika 
grupper identifierades olika utvecklingsinsatser inom fyra områden: 

• Styrning och ledning  

• Undervisning och lärande  

• Förutsättningar för lärande och trygghet  

• Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet, 
introduktionsprogram    

Inom ramen för utvecklingsområdet ”Styrning och ledning” arbetar två 
utvecklingspedagoger. De arbetar för likvärdighet med språkutveckling inom 
undervisningens ram. Uppdragen implementeras enligt följande punkter: 

• Inventera och kartlägga behovet och nuläget av undervisningen med fokus 
på språk på respektive enhet. 

• Tillsammans med språk, läs- och skrivutvecklare och processledare 
genomföra förbättring i undervisningen på förskolan/skola. 

• Under och efter perioden bidra till att arbetet syns i det systematiska 
kvalitetsarbetet och att det fungerar väl på samtliga enheter.  

 

 Förvaltningens bedömning och överväganden 

Arbetet inom satsningen Nyanländas lärande har blivit en viktig del i vårt 
utvecklingsarbete och behöver fortgå även efter att statsbidragsperioden är slut. 
Utvecklingspedagogerna blir en viktig länk mellan förvaltning och verksamheterna. 
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Förvaltningens beredning 

Utifrån barnkonsekvensperspektivet är det viktigt för allas lika värde och alla 
elevers rätt till utbildning. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-22. 

Bilaga. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 160. 
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§ 180 Dnr BUN 2021-0278 631 

Stängning av Astrads förskola sommaren 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga Astrads förskola sommaren 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I Ljungby tätort finns nu en kommunal en-avdelningsförskola kvar, övriga är 
avyttrade. När nya Regnbågens förskola nu står klar finns det kapacitet för att efter 
sommarstängningen 2022 ta emot ett flertal av de barn som idag är placerade på 
Astrads förskola på Regnbågens förskola.  

Även ur arbetsmiljö-, pedagogisk- och ekonomisynpunkt är denna stängning att 
förorda. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

För att hantera Ljungby kommuns ekonomi på ett hållbart sätt och för att inte 
hamna i ett läge där vi står med onödig överkapacitet, behöver stängningstakten 
gällande en och tvåavdelningsförskolor i Ljungby tätort öka. 

Regnbågens förskola står nu klar. De barn som finns på Astrads förskola kan 
beredas plats på nya Regnbågens förskola men vårdnadshavare har även möjlighet 
att välja omplacering till annan förskola. 

Barnperspektivet är invägt i förslaget.  

 

Förvaltningens beredning 

Lokalsamordnare har berett frågan i samverkan med förvaltningens tjänstemän. 
Vid beslut om stängning måste en risk- och konsekvensanalys genomföras 
tillsammans med personal på Astrads förskola. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01. 

Riskbedömning vid stängning av Astrads förskola. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 159. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

19(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 181 Dnr BUN 2019-0001 600 

Val av ny kontaktpolitiker. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Maria Wallin (C) till ny 
kontaktpolitiker för Ekebacken enheten och Ekebackens förskola, Klöverängens 
förskola och Kånna förskola/fritidshem. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Petersson (C) har den 7 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare 

i barn- och utbildningsnämnden. 

Centerpartier föreslår att Maria Wallin (C) utses till ny ersättare i bam- och 

utbildningsnämnden. 

Matilda Petersson (C) var också kontaktpolitiker för Ekebacken enheten och 
Ekebackens förskola, Klöverängens förskola och Kånna förskola/fritidshem 
och därför behöver en ny kontaktpolitiker utses. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 133. 

 

Skickas till  

Maria Wallin 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

20(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 182 Dnr BUN 2021-0334 612 

Kursplan samhällsorientering för nyanlända 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bifogad kursplan för 
samhällsorientering som kommer att bedrivas på Vuxenutbildningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har för avsikt att köpa en uppdragsutbildning gällande 
samhällsorientering för nyanlända kommuninvånare. 

Utbildningen kommer att bedrivas på Vuxenutbildningen och omfattningen är 100 
timmar. Planerad kursstart är januari 2022. 

I nuläget kommer undervisningen ske på arabiska men i framtiden kan 
undervisning på andra språk bli aktuella. Samma kursplan gäller oavsett vilket 
språk undervisningen sker på. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-23. 

Bilaga. Kursplan samhällsorientering. Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01, § 164. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

21(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 183  

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Verksamhetschefen informerar om ett elevärende. 

 

• Verksamhetschefen informerar om att antal anmälda kränkningsärenden 
under år 2021 i dagsläget är 565 stycken. Kränkningsanmälningarna görs i 
systemet DF respons. De flesta kränkningarna sker både på raster och på 
lektioner vilket är oroväckande. De flesta kränkningarna sker på 
mellanstadiet och sker oftast fysiskt och verbalt.  

 

• Verksamhetschefen informerar om öppna jämförelser förskola 2020 som 
består av officiell statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån. 
Syftet med kommunrapporten är att ge huvudmannen underlag för analys 
och utveckling av kommunens förskolor. Rapporten innehåller statistik om 
hur andelen förskollärare, förskollärartätheten och personaltätheten 
förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om den rådande covid 19 
situationen. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om insatsen med specialtränade 
narkotikahundar som sökt av lokalerna på Sunnerbogymnasiet för att hitta 
droger. Dessa narkotikahundar kan markera även om droger har legat i 
något skåp för flera veckor sedan. Vid höstterminens start påbörjades ett 
narkotikaförebyggande arbete på Sunnerbogymnasiet för att förhindra 
missbruk bland elever och för en drogfri skolmiljö. 

 

• Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om presidiets 
möten som bland annat handlat om barnkonventionen och revisionsmötet 
med Kpmg. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

22(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 184  

Meddelanden år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden.  

 

Bu 2021-0335.026 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16 § 184 gällande ändring av friskvårdsbidraget. 

 

Bu 2021-0239.600  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16 § 176 gällande omdisponering av medel för 
surfplattor i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Bu 2021-0299.606 

Dom 2021-12-02 från förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagat beslut 
skolavstängning. 

 

Bu 2021-0344.600 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 154 gällande motion om kameror vid 
alla kommunala skolor för att förhindra skadegörelse. 

 

Bu 2021-0345.600 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 158 gällande policy för service, 
tillgänglighet och bemötande. 

 

Bu 2020-0543.600 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 151 gällande motion om att starta 
resursskola. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

23(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu 2021-0325.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021-0338.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021-0339.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-11-03. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-15 

24(24) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 185 Dnr BUN 2021-0347 600 

Delegerande ärenden år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande ärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2021/2022 tagna 
under perioden 2021-11-10 till och med 2021-12-07. 

 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-12-02. 

 

 


