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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 24 februari 2021, klockan 8.15 –13.00 Direktjustering § 39 

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, 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) 

Daniel Gaal (SD), (deltog via Teams) 

 
Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare  

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

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

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

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

Glenn Granqvist, ekonom §§  (deltog via Teams) 

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

Magnus Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§  

Piroska Rusza Pal, personalföreträdare, §§ (deltog via Teams) 

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

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

Justerare Eva Stridsberg (S) 

Justeringens  
tid och plats Direkt efter sammanträdets slut 

Paragrafer 39   

Sekreterare Katarina Mahot 

  

Ordförande Marcus Walldén (M) 

  

Justerare Eva Stridsberg (S) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 24 februari 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 24 februari 2021 

Överklagningstid 24 februari - 17 mars 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 18 mars 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Ärendelista 

 

Remissutgåva av verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 2021 – 2024
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Bu § 39  2021/0036   600   

 

Remissutgåva av verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun 2021 – 2024 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar Kultur- och fritidsnämnden på 

föreningen Ibn Rushd då det kan finnas oegentligheter med denna förening som 

strider mot barnkonventionen. Barn- och utbildningsnämnden ber därför Kultur- 

och fritidsnämnden att granska inte bara denna förening utan även andra 

föreningar. Studieförbund som motverkar barns rättigheter och demokrati ska 

inte erhålla medel.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 påbörjades revideringen av verksamhetsplanen för kultur i 

Ljungby kommun. Den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 

föreslås gälla för åren 2021 – 2024 och bli ett styrdokument för det 

kulturpolitiska området i kommunen. Planen beskriver prioriterade 

utvecklingsområden för kulturen och vilka områden som bör utvecklas framöver 

och vilka aktörer som kan ingå i utvecklingsarbetet. 

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är kopplad till Kulturplan 

Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har 

genomförandeperiod 2022 – 2024. 

 

Tidplan  

Det finns möjlighet för alla att tycka till om remissutgåvan fram till 24 februari. 

Efter remissbehandlingen fattas beslut om den nya verksamhetsplanen för kultur 

i Ljungby kommun av kultur- och fritidsnämnden den 31 mars 2021. Frågor som 

ställs till remissutgåvan: - Fungerar den nya verksamhetsplanen för kultur i 

Ljungby kommun som ett bra underlag för samverkan? Lyfts rätt 

utvecklingsområden fram? Vad saknas? 

 

Beslutsunderlag 

• Brev – remissutgåva. 

• Remissutgåva verksamhetsplan för Kultur, Ljungby kommun. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-02-10, § 29. 


