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§ 1 Dnr BUN  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

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

 

• Magnus Carlsson(S), Liselotte Åhlander (S) och Eva Stridsberg (S) har 
anmält ett nämndinitiativ gällande förenkling av " kompisåkning ". 

• Reducering förskoleplatser 2022 

• Huvudmannabeslut tillfällig distansundervisning 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare tre ärenden behöver läggas till dagordningen. 
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§ 2 Dnr BUN 2022-0005 600 

Rutin för studiebesök 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en rutin för studiebesök av våra nyproducerade verksamheter 
och där andra förvaltningar kommer att bli hörda under framtagandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun och barn- och utbildningsförvaltningen har under de senaste 
åren genomfört och kommer att genomföra ett antal nyproducerade byggnationer 
för våra olika verksamheter förskola och skola. Förfrågningar från andra kommuner 
och huvudmän om att få komma och se de nybyggda lokalerna är vanligt och det är 
redan idag efterfrågat. Barn- och utbildningsförvaltningen ser gärna att 
studiebesöken har ett likvärdigt innehåll kring besöken och att alla våra eventuella 
besökare får ett likvärdigt besök när de kommer till Ljungby kommuns förskola och 
grundskola.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning och överväganden i ärendet är att det finns ett stort 
behov av att göra en rutin för mottagande av besökare som vill se och ta del av våra 
nyproducerade lokaler, för en likvärdig presentation av våra de verksamheter som 
är nyproducerade. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
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§ 3 Dnr BUN 2022-0004 600 

Behovsanalys Hamnedaskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att göra en behovsanalys gällande Hamnedaskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Hamneda är utpekad som en av kommunens serviceorter. I Hamneda finns också 
skolverksamheter för barn och elever i åldrarna 1–13 år med förskola, fritidshem 
och grundskola. Lokalerna har funnits i drygt 60 år. För att kunna möta framtiden 
och de lokalbehov som behövs för de olika verksamheterna behöver det göras en 
behovsanalys av statusen på de byggnader som finns idag.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning och överväganden i ärendet är att det finns ett stort 
behov av att göra en kartläggning och nulägesanalys av Hamnedaskolans olika 
lokaler. Förvaltningens tjänsteman har haft möte med ansvariga för fastigheter och 
tillsammans har vi kommit fram till att en behovsanalys vore ett första steg för vad 
som kan behövas att göras. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03. 
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§ 4 Dnr BUN 2022-0002 040 

Tilläggsanslag för investeringar efter år 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tilläggsanslag motsvarande 7 903 tkr 
ifrån år 2021 till år 2022. 

PROJEKT TEXT AVVIKELSE BEGÄRAN 

70143 Anläggningsmaskin BA 1 750 000 1 750 000 

70004 Inv Barn- o utbildning 379 000 379 000 

70118 Inv från BUN överfört fr 
drift 

1 137 000 1 137 000 

70119 Ekebackenskolan 
inventarier 

414 000 414 000 

70125 Lärplattform 60 000 60 000 

70128 Bergalyckan inventarier 1 025 000 1 025 000 

70130 Hjortsbergsskolan 
inventarier 

1 550 000 1 550 000 

70131 Klövervägens förskola 
inventar 

305 000 305 000 

70137 Invent Regnbågens förskola 1 283 000 1 283 000 

        

SUMMA     7 903 000 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.  

Barnperspektivet ej relevant för det specifika ärendet. 

 

Förvaltningens beredning 

Ärendet har beretts i förvaltningens ekonomigrupp.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag för investeringar efter år 2021, 2022-01-24. 

Tilläggsanslag BU investeringar år 2021 till år 2022, 2021-01-24. 
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§ 5 Dnr BUN 2022-0003 040 

Begäran om resultatbalansering efter år 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna begäran om resultatbalansering 
avseende år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden önskar begära resultatbalansering ifrån år 2021 till 
år 2022 motsvarande 3 783 tkr. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kostnaderna eller minskade intäkter är av sådan karaktär att barn-och 
utbildningsnämnden inte har haft någon möjlighet att påverka dessa. 
Barnperspektivet inte relevant för ärendet. 

 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett i förvaltningens ekonomigrupp. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Begäran om resultatbalansering efter år 2021, 2022-01-25. 

Begäran om resultatbalansering efter år 2021, 2021-01-25. 
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§ 6 Dnr BUN 2022-0033 600 

Tillfällig stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära händelser i 

fredstid 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad handlingsplan för 
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 mars 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger regeringen och 
skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av förskole enheter, 
skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollag (2010:800). 

Barn-och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har gått upp i 
stabsberedskap och genomför kontinuerliga möten och riskbedömningar för att 
vara förberedda för ett kritiskt läge gällande personalförsörjning och 
omsorgsverksamhet. Barn-och utbildningsförvaltningen rapporterar även till 
kommunövergripande nivån. 
 
I reviderad handlingsplan har en-avdelningar inom förskola som stängts tagits bort 
ifrån planen, samt att skolområdeschefer benämns istället som verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid, 2022-01-19. 

Tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid, 2022-01-19. 

Bilaga 1. Lag (2020148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid. 

Bilaga 2. Förordning (2020115) om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 

Bilaga 3. Gemensamt uttalande SKR FR ISR, 2020-04-08. 

Bilaga 4. msbfs-2020-3-foreskrift. 

Bilaga 5. Checklista-infor-stangning-av-skolverksamhet, SKR 2020-04-22. 
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§ 7 Dnr BUN2016-0124 623 

Verksamhetsplan " Regler för skolskjuts för 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola och för elevresor i 

gymnasieskola". 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan med regler för skolskjuts och elevresor. 

Sammanfattning av ärendet 

Val av skola eller friskola  

Förtydligande att tilläggsregeln i skollagen SFS 2010:800 10kap 32§ gäller även för 
elever som går i en annan kommuns skola.  

Fritidshem  

Skolskjuts sker inte längre mellan Lidhultskolan och Torpa fritidshem som 
stängdes 2020. 

Funktionsvariation  

Rätt till skolskjuts föreligger även vid tillfälligt nedsatt rörlighet (gäller ej olycksfall). 

Ansökan om skolskjuts görs per läsår 

Som ett fortsatt led i digitaliseringen av skolskjutshandläggningen inför 
förvaltningen från och med läsår 22/23 ansökan om skolskjuts på alla grunder 
(avstånd, trafikförhållanden, funktionsvariation, särskild omständighet, 
vinterskolskjuts, val av skola och växelvis boende) inför varje nytt läsår.  

Ansökningsperioden för skolskjuts är 1 mars till 15 april för garanterad 
handläggning till höstterminens start. Ansökningarna ska göras i e-tjänst och endast 
undantagsvis på blankett. 

Ansökan om elevresa görs per läsår 
Ansökan om elevresa (busskort) och/eller kontant resebidrag gäller även för 
gymnasieelever folkbokförda i Ljungby kommun från och med läsår 22/23. 
Ansökningarna ska göras i e-tjänst och endast undantagsvis på blankett. 

Busskort 
Vårdnadshavare till elev med mobil kan ansöka om mobilbiljett. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Processen möjliggör större kontroll av faktiskt behov både vad gäller graden av 
utnyttjande av skolbussarna, planerade körsträckor och beviljade busskort. 
Handläggningstiden kortas ned och vårdnadshavarna/gymnasieeleverna får beslutet 
digitalt i kommunens e-tjänst, samlat med övriga ärenden.  
Barnperspektivet är beaktat i skollagen om skolskjuts och i kommunallagen med 
likställighetsprincipen.  

 

Finansiering 
Förslaget berör inte finansiering.  
 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett genom omvärldsbevakning och intern samverkan på 
förvaltningen. 
 
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med regler för skolskjuts och elevresor Dnr. BU2016/0124.623, 
version 7, 2022-03-01. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-16. 
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§ 8 Dnr BUN 2021-0223 623 

Trafikupphandling skolskjuts år 2025 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar frågan till Kommunstyrelsen om 
samordning av resor i skolskjutsavtalet för valbara trafikslag: 

 - Fritidsskjutsar (Socialnämnden) 

 - Arbetsresor daglig verksamhet (Socialnämnden) 

 - Mattransporter (Tekniska nämnden)  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-08-25 att delta i  
skolskjutstrafikupphandlingen 2025- och utsåg ledamöter till såväl  
politiska styrgruppen som beredande tjänstemannagruppen. 
Skolskjutshandläggaren informerar om arbetet med kravställning i  
upphandlingen som startades upp i oktober och förväntas pågå till juni  
2022. 
 
Länstrafiken Kronoberg har gett samtliga kommuner i uppdrag att  
inkomma med svar senast 2021-12-10 om kommunen har en ambition  
att styra mot ett specifikt drivmedel och i så fall vad som är drivkraften  
bakom denna ambition. 
 
Länstrafiken Kronoberg förtydligade på kommunernas begäran i möte  
2021-11-04 innebörden av valbara trafikslag för delområde skolskjuts.  
Detta är inga nya trafikslag utan de finns med i dagens avtal men det är  
inte alla kommuner som använder skolfordonen för att köra dessa  
transporter. I det nya avtalet är det förtydligat att trafikslagen finns och är  
valbara för samtliga kommuner. Besked från kommunerna om vilka  
valbara trafikslag som man väljer att inkludera i avtalet ska ske skriftligen  
senast 2022-06-30. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att det kan finnas möjligheter att merutnyttja  
skolfordonen för de valbara trafikslagen fritidsskjutsar, arbetsresor daglig  
verksamhet samt mattransporter. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Myndighetsbeslut och budget för de valbara trafikslagen ägs av olika  
förvaltningar och kan medföra en organisatorisk svårighet. 
 

Förvaltningens beredning 
Samråd med beredande tjänstemannagrupp för delområde färdtjänst och  
riksfärdtjänst. 
 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-23. 

• Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-08-25 Bu  

     § 117. 

• Länstrafiken Kronoberg – Förtydligande kring innebörden av valbara  

    trafikslag för delområde skolskjuts. 

• Länstrafiken Kronoberg – Möjliga val av drivmedel – delområde  

    skolskjuts. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Socialnämnden 
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§ 9 Dnr BUN 2022-0006 600 

Systematiskt kvalitetsarbete delredovisning 3 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Våra styrdokument anger att vi ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Verksamheter som redovisas i ett separat underlag är förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning.  

Vi har delat upp arbetet i ett årshjul med tre delar. Detta är del 3 som handlar om 
samverkan och övergångar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola.  

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning redovisar normer och 
värden.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen har genomfört en större utvecklingsprocess som gäller det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
Med stöd av Skolverket inom Nyanländas lärande har vi kompetensutveckling på 
vetenskaplig grund för personal och chefer.  
Vi har genomfört kvalitetsdialog med rektorerna och specialpedagogerna. 
Vi använder swot-analyser och effektkedjan i arbetet.  

Hänsyn är tagen till barnens och elevernas bästa utifrån barnkonventionen. 

Förvaltningens beredning 
Varje rektor har lämnat in ett underlag från sin verksamhet som beskriver resultatet 
och åtgärder. Förvaltningen sammanfattar, redovisar och återkopplar det som 
framkommit. Underlagen ligger till grund för en analys och framtida åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Redovisning av SKA arbetet del 3. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-30. 

Sammanställning SKA del 3 2021 alla verksamhetsformer. 
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§ 10 Dnr BUN 2021-0320 600 

Kulturplan 2021/2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen kring förvaltningens  
handlingsplan för kultur i förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Att involvera professionella kulturutövare i förskolans, särskolans och  
grundskolans verksamhet kan erbjuda barnen någonting utöver verksamhetens  
ordinarie skapande verksamhet. I Ljungby kommuns olika utbildningar pågår  
omfattande kulturarbete. Enligt läroplanen ska eleverna få insikt om vikten av  
kulturens roll i sin utveckling och utbildning. Förvaltningens mål inom  
kulturområdet är att barnen/eleverna ska få tillgång till kulturens alla  
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. I vårt uppdrag  
ingår att stärka kulturen i lärandet och denna kulturplan är ett stöd för att ge  
förutsättningar för detta arbete. Observera att Skapande förskola och Skapande 
skola inte innefattas i denna plan.  
 
Förvaltningens bedömning och överväganden 
Att handlingsplanen är en bred plan som ger ett stöd vid beslut av  
kommande aktiviteter för barn och elever inom kultur.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det finns en avsatt summa pengar som årligen används för ändamålet.  
Pengarna täcker inte alla önskade insatser som kulturplanen lyfter men  
ger ändå förutsättningar för eleverna att möta kultur. Pengarna som är  
avsatta för kultur inkluderar också kostnader för resa när eleverna  
behöver förflytta sig.  
 
Förvaltningens beredning 
Via en referensgrupp från verksamheten har handlingsplanen  
uppdaterats och rektorerna är informerade. 
 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för kultur i förskola och skola. 
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§ 11 Dnr BUN2021-0319 600 

Svar på motion om att införa lovprao för årskurs 8 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå första att satsen och att andra att 
satsen anses besvarad och beslutar att motionen skickas vidare till 
kommunstyrelsen för vidare beredning.                

                                 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) lämnade 2021-09-07 in en motion 
där de yrkar: 

 - Att en utredning om prao under lämpliga lov för åk 8, med begränsat antal 
platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om 
möjligheter/hinder för införande. 

 - Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens 
innehåll samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med 
resultatet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens presidium beslutade att motionen ska hanteras av barn- och  
utbildningsnämnden. Presidiet har aviserat att man vill att nämnden under 
beredningen inhämtar synpunkter från näringslivsavdelningen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på möjligheter och hinder med att 
erbjuda lovprao. I utredningen har också synpunkter från Näringslivsavdelningen 
inhämtats. 

Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför 
skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning 
eller yrkesinriktning.  

Utredningen visar dock att det finns en rad hinder i införandet av lovprao och 
förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 
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Justerandes sign   

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt Skollagen ska prao erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i  
grundskolan. Det finns ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao, utan den 
tiden är tänkt att tas från ämnen. 

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande 
studie och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och 
arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande 
val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av 
yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika 
branscher går till.   

Prao ska vara en integrerad del av undervisningen. Praon kan tillsammans med god  
studie- och yrkesvägledning fylla en viktig funktion inför valet till gymnasieskolan. 
En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter 
som möjligt under sin prao, är att den integreras i undervisningen och att syfte och 
mål för praon är tydligt för varje elev, innan de kommer ut på en arbetsplats. 
För att kunna optimera skolverksamhetens organisation bör en klass ha prao vid 
samma tillfälle (samma vecka). Om några elever ska ha prao på lov skapar det 
organisatoriska svårigheter om inte lovprao helt ska ligga utanför den ordinarie 
prao-verksamheten. 

Vidare ser vi svårigheter kring ansvarsfrågan då skolans personal är lediga 
alternativt har semester under skolloven. Att anställa lärare som är i tjänst under 
loven är möjligt men innebär en kostnad. Denna kostnad är mycket svår att 
beräkna och beror helt på hur många elever som anmäler sig till lovprao. 

Elevernas motivation ser vi också som ett hinder. Motionärerna skriver inget om  
ersättning men förvaltningens bedömning är att eleverna bör få ersättning för att  
genomföra sin praovecka. Prao är en del av undervisningen och att få ersättning för  
moment i undervisningen är ej möjligt. 
I Ljungby kommun erbjuds sommarjobb till eleverna på Sunnerbogymnasiet. Här 
finns en risk att ytterligare elever som ska ha lovprao försvårar arbetet med att hitta 
bra platser att vara på. 

Näringslivsavdelningen är alltid positiva till samverkan skola-näringsliv. Det ökar  

förståelsen för olika yrken och branscher. Att eleverna som avslutat årskurs 8 är 
under 18 år kan bli ett hinder i införandet av lovprao. 

Näringslivsavdelningen ser också utmaningar med att ungdomar ska lägga sin fritid 
på prao och för att motivera behöver man betala en lön till ungdomen.  

Näringslivsavdelningen har inte samtalat med näringen för att höra deras intresse 
för lovprao.  
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Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10. 

Motion från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att införa lovprao, 
2021-09-09. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 97. 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-26 

21(28) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 12 Dnr BUN 2019-0001 600 

Val av ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden och kontaktpolitiker. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Thommy Rosberg (KD) till ny 
kontaktpolitiker för Rydgatans-, Byagårdens- och Astrads förskolor samt 
föräldrakooperativet Älgens förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Matthias Nelson (KD) har den 15 november 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kristdemokraterna föreslår att Thommy 
Rosberg (KD) ska utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Matthias Nelsson (KD) var också kontaktpolitiker för Rydgatans-, Byagårdens- och 
Astrads förskolor samt föräldrakooperativet Älgens förskola och därför behöver en 
ny kontaktpolitiker utses. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 163. 

 

Skickas till 

Thommy Rosberg 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-26 

22(28) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 13 Dnr BUN26696  

Val av ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden och kontaktpolitiker 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Christian Magnusson (M) till ny 
kontaktpolitiker för Lidhultsenheten, Angelstadsenheten, Bolmsöenheten samt 
Vårblommans föräldrakooperativ i Annerstad. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Moderaterna föreslår att 
Christian Magnusson (M) ska utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Stefan Bramstedt (M) var också kontaktpolitiker för Lidhultsenheten, 
Angelstadsenheten, Bolmsöenheten samt Vårblommans föräldrakooperativ i 
Annerstad och därför behöver en ny kontaktpolitiker utses. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 166. 

Skickas till 

Christian Magnusson 
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§ 14 Dnr BUN2022-0020 623 

Socialdemokraterna – nämndsinitiativ om 

förenkling av kompisåkning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och tar med ärendet på 
nämndens beredning där det sedan bestäms om ärendet kan tas upp till 
arbetsutskottets sammanträde i februari eller i mars månad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna lämnar på dagens sammanträde ett nämndinitiativ som 
handlar om att de önskar en förenkling av kompisåkning. 
I Ljungby kommun erbjuds ” kompisåkning” i mån av plats i våra skolbussar för 
våra barn som vill följa med ett annat barn hem efter skolan. Idag ska detta 
anmälas 3 dagar innan på en speciell blankett. Detta förfaringssätt är både 
tidskrävande och försvårande.  

Vi Socialdemokrater vill ändra på detta och göra denna tjänst enklare för alla 
inblandade. 

I Eslövs kommun har man en E-tjänst där föräldrarna fyller i om ”kompisåkning” 
fram till midnatt dagen innan kompisåkningen ska ske. Denna tjänst går sedan till 
skolskjutssamordnaren som har koll på om det finns plats i bussarna sedan skickar 
handläggaren ett meddelande till respektive buss och föräldrarna meddelar skolan. 

Denna tjänst har Eslövs kommun haft i 3 år och fungerar utmärkt. 

Detta är en del att öka attraktiviteten i Ljungby kommun och på våra skolor. 

Med hänvisning av ovanstående så föreslår Socialdemokraterna barn- och 
utbildningsnämnden : 

- att förvaltningen utreder om denna E-tjänst är möjlig att införa i Ljungby 
kommun 

- att förvaltningen tar kontakt med skolskjutssamordnaren i Eslövs kommun för 
vidare information 

- att förvaltningen inför denna tjänst som en del i våra visionsmål att Ljungby 
kommun ska vara ”bästa kommunen att växa i” 
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Beslutsunderlag 

Socialdemokraternas nämndinitiativ, 2022-01-16. 
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§ 17 Dnr BUN2022-0021 600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

•   Barn- och utbildningschefen informerar om Covid läget i förvaltningen. 
      Smittan är mycket hög just nu. En krisstab har startat upp på barn-    
     och utbildningskontoret som träffas varannan dag.  
     
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om förvaltningens    
    önskan om att instifta ett skolpris som ska utdelas en gång per 
    år och där de som kan vinna priset ska finnas bland all skolpersonal. 
 
• Barn- och utbildningschefen informerar om att barn- och utbildnings-    
    förvaltningen arbetar i nuläget mycket med budgetanpassningarna. 
 
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om att  
    kommunfullmäktige har antagit regler för personalföreträdares deltagande i 
    kommunens nämnder. 
 
• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten samt   
    rapporterar att i dagsläget råder det en hög covid frånvaro på  
    Sunnerbogymnasiet. 
 
• Kontaktpolitikerna redovisar sina respektive verksamhetsbesök.  
    Följande   verksamhetsbesök har redovisats. Stensbergsskolan, Ekebacken,    
    Kungshög, Lidhult, Ryssby, Kullerbyttan och Skaparglädjen  . 
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§ 18 Dnr BUN 2022-0019 600 

Meddelanden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2021-0272.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande utredning om internationell skola. 

 

Bu 2022-0030.003 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande gemensam 
informationshanteringsplan. 

 

Bu 2021-0352.600 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 gällande projektplan för kvarteret 
Aspebacken. 

 

Bu 2022-0019.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande medborgarinitiativ om lokal meny 
på kommunens representationsmiddagar. 

 

Bu 2022-0019.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande studentferiearbeten- utvärdering och 
genomförande 2022. 

 

Bu 2022-0019.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande utvecklingsplan tillitsbaserad 
styrning och ledning 2022-2023. 
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Bu 2022-0047.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande utredning om kameraövervakning 
vid kommunens skolor. 

 

Bu 2022-0019.600 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 gällande utredning om central 
rekryteringsfunktion. 

 

BU 2022-0043.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2022- 0044 .600 

Skrivelse 2022-01-25 från förskole rektorer i Ljungby kommun gällande synpunkter 
på nuvarande resursfördelningssystem. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-12-09. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-12-15. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2021-12-20. 
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§ 19 Dnr BUN 2022-0018 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 2021/2022 tagna  

under perioden 2021-12-08 till och med 2022-01-19. 

 

Bu 2022-0015.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2022-01-13. 

 

 


