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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 23 juni 2021, klockan 8.15-12.15. Mötet ajournerades kl.9.45 – 10.05. 

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 (deltog via Teams) 

Evelina Jahnsén, kommunikatör, §§ 99-112 (deltog via Teams) 

Kajsa Weckéus, verksamhetschef, §§ 102, 110 (deltog via Teams) 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 100-101, 110 (deltog via Teams)  

Anita Arnmark, administrativ chef, § 99 (deltog via Teams) 

Glenn Granqvist, controller, § 99 (deltog via Teams) 

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, §§ 103-104 (deltog via 

Teams) 

Ann Gerfast Solarmo, placeringshandläggare, § 105 (deltog via Teams) 

Jenny Wikby, verksamhetschef, § 110 (deltog via Teams) 

Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare, §§ 106, 110 (deltog via Teams) 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 99 - 110 (deltog via Teams) 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 99 - 110 (deltog via Teams) 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§ 99 - 110 (deltog via Teams) 
Åhörare  

Justerare Eva Stridsberg (S) 

Justeringens  
tid och plats Kommunhusets reception måndagen den 28 juni 2021 kl.13.00. 

Paragrafer 99 - 112   

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 23 juni 2021 

 

Tillkännagivandet 
publicerat 28 juni 2021 

Överklagningstid 28 juni – 19 juli 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 20 juli 2021 

 

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

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Ärendelista 
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Beslut om kvalitetsmätningar 2021 .................................................................... 19 
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Bu § 99  2021/0044 040   

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Utfall 
maj 2021 

Ackumulerat 
utfall 2021 

Budget 
2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2021 

Ackumulerad 
förbrukning 

2020 

Prognos 
avvikelse 

Nämnds- och 
styrelseverksamhet 95 532 1 057 50,3% 52,9% -250 

Öppen förskola 299 790 1 473 53,6%   250 

Förskola 12 628 69 318 161 710 42,9% 42,3% -3 000 

Pedagogisk omsorg 1 1 0 0,0%   0 

Fritidshem 2 870 14 760 31 810 46,4% 43,7% -5 000 

Förskoleklass 1 222 6 204 15 295 40,6% 35,6% 300 

Grundskola 25 017 131 220 306 905 42,8% 40,1% -3 300 

Grundsärskola 1 299 6 801 16 037 42,4% 35,7% -250 

Gymnasieskola 12 165 52 184 124 424 41,9% 38,8% 0 

Gymnasiesärskola 8 1 013 3 985 25,4% 67,3% 0 
Grundläggande 
vuxenutbildning 220 1 236 2 738 45,1% 36,1% 0 

Gymnasial vuxenutbildning 586 2 588 6 152 42,1%   0 

Särskild vuxenutbildning 21 108 279 38,7%   0 

Svenska för invandrare 270 1 992 5 282 37,7%   0 

Gemensam administration 1 520 10 356 33 276 31,1% 36,8% 5 000 

Summa 58 221 299 103 710 425 42,1% 40,2% -6 250 

 

Prognos efter maj månad visar att enheterna får mycket svårt att hantera 

resultatbalanseringen som beslutats i april nämnd. Det ekonomiska underskottet 

uppskattas vid årets slut till 6 250 tkr. Underskottet riskerar att öka om 

enheterna inte genast påbörjar hanteringen av resultatbalanseringen och anpassar 

resurser efter senaste mätning. Ackumulerad förbrukning till och med maj 

månad ligger strax över riktvärdet på 41,67%. 

En förutsättning för prognosen är att samtliga söka statsbidrag kan återredovisas 

i enlighet med tidigare år.  
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Nämnds- och styrelseverksamhet ser ut att överskrida budget beroende på en 

negativ resultatbalansering.  

Öppen förskola visar på en positiv prognos på grund av en positiv 

resultatbalansering. 

Fritidshem ser ut att överskrida sin budget för personal, elevstödjande 

verksamhet samt bidragsbelopp till fristående verksamheter. Fritidshem behöver 

hantera den budgetanpassning som beslutades under år 2020.   

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. 

Trots den utökande budgeten ser inte grundskola ut att kunna hålla budget för 

helåret 2021. Detsamma gäller för förskola 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 1100 tkr och 

grundsärskola med 1500 tkr. Dessa medel avser skolmiljarden.  

Åtgärder behöver vidtas inför budget 2022. Om ingen budgetanpassning görs 

inför år 2022, så motsvarar skolmiljarden och det tillfälliga stödet för 

skatteprognosen motsvarande budgetunderskott för år 2022. Utöver detta 

tillkommer avvikelser mot befolkningsprognosen.  

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 maj 2021-06-

21. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse ekonomisk prognos efter maj 2021-06-

16. 

• Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning 2021-06-16. 

• Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning 2021-06-16 

• Bilaga 3 – Statistik 2021-06-16. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 84. 
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Bu § 100  2021/0080 612   

Start av Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta estetiska programmet med 

inriktning teater på Sunnerbogymnasiet från och med höstterminen 2022 och 

tillför samtidigt de ekonomiska resurser som behövs. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokal 16 genom Jonas Jansson kontaktade i början av 2021 förvaltningen och 

presenterade idén att starta estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet. 

Därefter har Jonas också presenterat idén i barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda förutsättningar för en eventuell start av 

utbildningen. 

Organisatoriskt finns inga hinder för en start av utbildningen. Lokaler och 

utrustning finns också. Skolledningen och förvaltningen är positiva till att utöka 

programutbudet på Sunnerbogymnasiet men i dagsläget finns inte de 

ekonomiska resurser som krävs. I nuvarande budget finns inte utrymme för ett 

utökat programutbud. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Organisation 

Utbildningen kommer, om den startar, organiseras så att Lokal 16 ansvarar för 

de estetiska kurserna i utbildningen och Sunnerbogymnasiet de övriga kurserna. 

Tanken är att de estetiska kurserna genomförs i Lokal 16:s lokaler och att Lokal 

16 ansvarar för att lärare med rätt kompetens finns tillgängliga. Lokal 16 ansvar 

också för att de lärverktyg som behövs finns tillgängliga. För att följa de krav 

som ställs i Skollagen kommer ett entreprenadavtal skrivas där det framgår hur 

ansvarsfördelningen ser ut och vilka kostnader respektive verksamhet står för. 

Kostnader 

De beräkningar som gjorts utgår från en fullt uppbyggd utbildning med elever 

från årskurs ett till årskurs tre. 

Kostnader/år  (fullt utbyggd verksamhet)   

Lärare gymnasiegemensamma ämnen 1 400 000 

Lärare ES-ämnen 1 400 000 

Lokaler och lärverktyg (ES) 400 000 

    

TOTALT 3 200 000 
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Kostnad per elev 

Enligt Riksprislistan 2021 är kostnaden per elev för Estetiska programmet (exkl. 

musikinriktningen) 116 500 kr. I tabellen nedan presenteras kostnad per elev 

beroende på hur många elever som kommer att gå utbildningen. 

Kostnad per elev   

Antal per åk Tot elever Kostnad per elev 

3 9 355 556 

4 12 266 667 

5 15 213 333 

6 18 177 778 

7 21 152 381 

8 24 133 333 

9 27 118 519 

      

Riksprislistan 2021 (ES) 116 500 

      

 

Sökbild för elever folkbokförda i Ljungby kommun 

Tabellen nedan visar hur intresset för Estetiska programmets olika inriktningar 

sett ut de senaste fyra åren. 

  

Sökte i 

feb 

Började i 

aug 

ESES

T 

ESBI

L 

ESDA

N 

ESMU

S 

ESTE

A 

16-17   8 4 4 0 0 0 

17-18 6 6 1 1 1 2 1 

18-19 17 13 3 3 3 3 1 

19-20 13 12 0 5 1 3 3 

20-21 11 9 0 5 1 1 2 

21-22 11 ?           

Omvärld 

Estetiska programmet med inriktningen teater finns i dagsläget på en kommunal 

skola i Växjö kommun (Katedralskolan) och en kommunal skola i Halmstad 

(Sturegymnasiet). Ingen av våra andra grannkommuner erbjuder inriktningar på 

Estetiska programmet. 

Sammanfattning 

Den totala kostnaden för utbildningen beräknas bli 3,2 miljoner per år vid fullt 

uppbyggd utbildning. En samläsning med andra klasser i de 

gymnasiegemensamma ämnena är önskvärt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beräkningarna utgår från att ingen samläsning sker då det är många faktorer 
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som avgör om samläsning är möjligt. I dagsläget finns inte utrymme i budgeten 

för att starta utbildningen utan ekonomiska resurser behöver tillföras. 

Av siffrorna ovan kan vi se att det behövs cirka nio till tio elever per årskull för 

att kostnaderna för utbildningen ska hamna på samma nivå som Riksprislistan.   

Sökbilden de senaste åren visar på ett relativt lågt intresse för Estetiska 

programmet som helhet och det gäller också inriktningen teater. Det bör nämnas 

att någon/några elever troligen hade valt estetiska utbildningar om de funnits på 

Sunnerbogymnasiet. Många elever vill inte pendla och väljer då något av de 

program som finns på Sunnerbogymnasiet. Om utbildningen finns i Ljungby är 

det sannolikt att intresset för inriktningen teater ökar jämfört med de läsår som 

redovisas ovan. 

En start av Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet kommer troligen 

innebära att elever från andra kommuner söker sig till Ljungby vilket skulle 

påverka ekonomin i positiv riktning. 

Förvaltningens beredning 

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. De fackliga 

organisationerna ställer sig positiva till en start av Estetiska programmet 

inriktningen Teater på Sunnerbogymnasiet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta Estetiska programmet med 

inriktning Teater på Sunnerbogymnasiet från och med höstterminen 2022 och 

tillför samtidigt de ekonomiska resurser som behövs. 

 

Yrkanden 

• Tilda Ragnarsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Lars Solling (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Jan-Erik Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Melena Jönsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

• Hela den Socialdemokratiska gruppen  (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

• Emil Torstensson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

• Christian Johansson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden beslutar enligt Tilda 

Ragnarssons (M) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag till 

beslut eller enligt Melena Jönssons (SD) yrkande om avslag till förvaltningens 

förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Tilda 

Ragnarssons (M) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:  

Ja-röst för Tilda Ragnarssons (M) med fleras yrkande om bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och Nej-röst för Melena Jönssons(SD) yrkande 

om avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

  

Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 2 nej-röster.  

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att starta estetiska 

programmet med inriktning teater på Sunnerbogymnasiet från och med 

höstterminen 2022 och tillför samtidigt de ekonomiska resurser som behövs. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Marcus Walldén (M) X   

Jan-Erik Andersson (C) X   

Tilda Ragnarsson (M) X   

Emil Torstensson (KD) X   

Lars Solling (L) X   

Magnus Carlsson (S) X   

Liselotte Åhlander (S) X   

Eva Stridsberg (S)  X   

Christian Johansson (V) X   

Melena Jönsson (SD)  X  

Daniel Gaal (SD)  X  

Summa 9 2  

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Teater 16, 2021-03-01. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-03-10, § 46. 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-24, § 54. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 85. 
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Bu § 101  2021/0189 612   

Genomlysning Ryssbygymnasiet AB inför större 
investering 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott den 11 augusti 2021 mandat att stå bakom förvaltningens skrivelse 

om Ryssbygymnasiets framtid.  

 

Jäv 
Lars Solling (L) deltar inte i ärendet på grund av jäv.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen beslutade 2021-05-06 gällande genomlysning Ryssbygymnasiet 

AB inför större investering följande: 

 

Ordförandes förslag till beslut 
1. Regionstyrelsens noterar informationen till protokollet. 

2. Regionstyrelsen beslutar att tillfråga Ljungby kommun om inspel avseende 

genomlysningen av Ryssbygymnasiet AB samt Ljungby kommuns inställning 

avseende framtida satsningar på Ryssbygymnasiets utbildningar. 

Regionstyrelsen önskar yttrandet åter senast 2021-08-02. 

 

Ryssbygymnasiet AB ägs av Region Kronoberg, som äger 90% av aktierna, 

tillsammans med VIDA och Rottne Industri AB som äger vardera 5 %. Skolan 

är en friskola med riksintag vilket innebär att det är en skattefinansierad skola 

med skolpeng. Att skolan har riksintag innebär att oavsett var i landet elever bor 

får de söka sig hit. Ägaren ställer inga vinstkrav på skolan utan den eventuella 

vinst som skolan gör återinvesteras i skolans verksamhet. Ryssbygymnasiet 

erbjuder utbildning inom Naturbruksprogrammet och Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet samt externa kurser för privatpersoner eller företag. 

Ryssbygymnasiet har ett internat som består av flera fastigheter uppförda på 50- 

talet och som är i behov av en större investering för att verksamheten ska kunna 

fortsätta drivas och kunna tillmötesgå dagens krav på boende. 

Hösten 2019 gjordes en första behovsgenomgång av skolans internat 

tillsammans med fastighetsförvaltare på Region Kronobergs 

fastighetsförvaltning och det gjordes även en ”Brandteknisk beskrivning av det 

byggnadstekniska brandskyddet med förslag på skäliga förbättringar utifrån Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor” upprättat av Brand & Riskanalys AB på 
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uppdrag av Region Kronoberg 2019-12-17. Efter ägarsamråd i januari 2021 gavs 

uppdraget till Regional utveckling att genomföra en genomlysning av 

Ryssbygymnasiets verksamhet, dess förutsättningar och framtida möjligheter. 

Denna utredning utgör en del i ett samlat underlag inför kommande beslut inför 

en större investering. 

 

Beredning 
Beredning har skett med Regional utvecklings ledningsgrupp 2021-04-27. 

 

Ryssbygymnasiet - verksamhet 
Utbildningar 

Ryssbygymnasiet erbjuder två olika program Naturbruksprogrammet inriktning 

Skog samt Restaurang och livsmedelsprogrammet inriktning Kök och servering. 

På naturbruksprogrammet inriktning Skog finns följande yrkesutgångar: 

Skogsbruk, Jakt- och viltvård, Natur- och äventyr samt 

Naturvetenskapligfördjupning. Från höstterminen 2021 kommer även 

Naturbruksprogrammet med inriktning Naturturism att startas och ersätta 

yrkesutgången mot Natur och äventyr. Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

inriktning Kök och servering har följande yrkesutgångar: Servering samt Kock. 

 

En viktig faktor för kvalitén på utbildningarna är att skolan finns geografiskt på 

en plats och i en miljö som gör att det finns en naturlig koppling mellan 

utbildningarnas inriktning och behov och dess omgivning. Detta är en tydlig 

styrka hos verksamheten och viktigt att ta hänsyn till i skolans 

utvecklingsarbete. 

 

Totalt finns idag 209 elever på skolan, varav 69 procent går 

naturbruksprogrammet och resterande 31 procent läser restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. 

 

Skolan har vid två tillfällen ansökt om tillstånd för start av 

Transportprogrammet med yrkesutgång mot timmerlastbil men har vid båda 

dessa tillfällen fått negativa besked. I det andra fallet har slutligt besked ännu 

inte meddelats. Utöver befintliga program och sistnämnda ansökan finns för 

närvarande inga ytterligare planer på att starta upp nya program. Ambitionen är 

att istället öka antalet elever på redan befintliga utbildningar. 

 

Under pandemin har undervisningen bedrivits som distans- och närundervisning 

i kombination. Med hänsyn till att de praktiska momenten ändå utgör en stor del 

av utbildningarna på skolan kommer internatet fortsatt ha stor betydelse för 

skolans verksamhet även efter pandemin. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Genomlysning av Ryssbygymnasiet AB inför större 

             investering. 

• WSP Sverige AB:s rapport ”Ryssbygymnasiets betydelse – utifrån ett 

             arbetsmarknads och kompetensperspektiv”. 

• Linnéuniversitetets redovisning ”Beskrivning av samverkan mellan 

            Ryssbygymnasiet och Institutionen för skog och träteknik vid 

            Linnéuniversitetet”. 

• Bilaga Ryssbygymnasiet AB inför större investering. 
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Bu § 102  2021/0207 600   

Redovisning av antalet kränkningar vårterminen 2021 

Beslut 

Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän att i uppdrag, 

att en gång per termin redovisa antalet kränkningsärenden. Redovisningen görs i 

anslutning till terminernas slut. Under våren har 283 ärenden rapporterats in till 

DF Respons. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen ser att det är något fler anmälningar för vårterminen. 

Vårterminens är också en längre termin än höstens termin. En annan anledning 

kan vara att allt fler skolor i högre grad använder det digitala verktyget, då 

skolorna kommit olika långt i implementeringen av verktyget. Det blir således 

först till nästa är som vi kan göra jämförelser och göra korrekta 

sambandsanalyser. 

 

 

Förvaltningens beredning 
Verksamhetschef för öster/norr har ansvarat för beredningen av ärendet. 

Verksamhetschef öster/norr har även tagit hjälp av chefen för centrala 

elevhälsan 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17. 

• Källa DF respons. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 103  2021/0190 600 

Fjärrundervisning i högstadiet vårterminen 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade om delvis fjärrundervisning för årskurs 

7-9 under vecka 2 till 12.  

En uppföljning av elevernas och rektorernas upplevelse av fjärrundervisning 

fungerat har gjorts. Under rådande omständigheter är slutsatsen att 

fjärrundervisningen fungerat tillfredsställande för en övervägande del av 

eleverna utifrån kunskapsinlärning, men det finns även många elever som det 

för vilka det inte har fungerat med fjärrundervisning och då framför allt elever 

som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Elevernas mående har 

däremot påverkats negativt. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

• Bilaga: Fjärrundervisning i högstadiet vårterminen 2021. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 86. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 104  2021/0184 600   

Elevhälsans medicinska rutinkontakter och 
hälsoundersökningar i Ljungby kommun  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta elevhälsans medicinska 

rutinkontakter och hälsoundersökningar för läsåret 2021/2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som 

ankommer på vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. 

 

I bilaga anges rutiner för elevhälsans medicinska riktade allmänna 

hälsoundersökningar. För elever med hälsoproblem tillkommer i de enskilda 

fallen kontroller och uppföljning enligt individuell bedömning.  

 

Förvaltningens beredning 

Ärendet har diskuterats i den medicinska elevhälsan. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga: Schema över elevhälsans medicinska rutinkontakter och 

hälsoundersökningar 2021/2022. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 87. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 105  2021/0153 600   

Anvisningsskola inför högstadiet Lingbygdens friskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Astradskolan ska vara 

anvisningskola för elever inskrivna på Lingbygdens friskola inför åk 7. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lingbygdens friskola är en F-6 skola. Elever som ska börja i åk 7 

nästkommande läsår skrivs över till Astradskolan under vårterminen i åk 6, men 

det finns inget beslut på att Astradskolan är anvisningsskola. Beslut på 

anvisningsskola behöver finnas så att skolskjuts kan hanteras rätt. 

Vårdnadshavare behöver också känna sig trygga med vilken skola som är 

anvisningsskola inför högstadiet och ges en möjlighet att önska annan. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att 

Astradskolan ska vara anvisningskola för elever inskrivna på Lingbygdens 

friskola inför åk7. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 79. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 106  2021/0185 600 

Ljungby kommuns remissyttrande gällande Region 
Kronobergs kulturplan 2022-2024 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom Ljungby kommuns 

remissyttrande gällande Region Kronobergs kulturplan 2022-2024 och 

godkänner att Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrandena gällande Region 

Kronobergs kulturplan 2022-2024, till Region Kronoberg. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronobergs kulturnämnd har tagit fram en remissutgåva till en ny 

regional kulturplan som ska gälla 2022–2024. Remissutgåvan innehåller två 

delar. Den första delen beskriver de visioner och mål som Region Kronoberg har 

för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den regionala kulturpolitiken 

vill se under 2022–2024. Den andra delen är kulturplanens nulägesanalys, en 

fördjupning som beskriver kulturområdets utmaningar, nuläget för konst, kultur 

och idrott i Kronoberg samt hur det går till när kulturplanen tas fram och 

genomförs. 

 

Utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur 

• Saknar redogörelse för hur barn har varit delaktiga i framtagande av 

prioriteringar. Eller hur de ska involveras längre fram i processen? Barn 

och ungas rätt till kultur är ett utpekat utvecklingsområde och då vore det 

bra om barn och unga kan ge sina synpunkter på kulturplanen. 

• Saknas helt mätbara mål. Hur vet vi att planen gjort skillnad och att rätt 

insatser görs inom utvecklingsområdet? 

• Saknar hur vi skapar kulturen tillgänglig för barn och unga. Till detta kan 

man koppla digitaliseringens möjligheter som ett exempel. 

• Barnkonventionen lyfts på ett tydligt sätt i planen. Ett medskick är dock 

att man tänker över hur planen sprids så att den även når ut till barn och 

ungdomar och den görs tillgänglig för ungdomar. 

• Insatsområde: Säkerställ en mångfald av konstnärliga uttryck för 

barn och unga 

I punkten ”verka för att kulturorganisationer med regionala uppdrag 

erbjuder ett kvalitativt och varierat utbud för barn, unga och unga vuxna 

anpassat för olika arenor som skola, fritidshem och den fria tiden”. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Varför står inte kulturskola och bibliotek med? Ska dessa två viktiga 

kulturella platser ingå i begreppet ”fria tiden”? 

• En viktig tanke är hur man ser på utbildningskedjan inom respektive 

kulturform. Hur ser försörjningen av konst- och kulturutövare ut i landet 

framöver? Vem blir morgondagens skapare, konstnärer, musiker, 

dansare med mera. Musiken har haft en naturlig länk mellan kulturskola, 

estetiskt program, folkhögskolor och högskola men är inte så självklar 

idag. 

 

 

Förslag på yttrande 
Yttrande bifogas. 

 

 

Förvaltningens beredning 
Tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen har träffats och förberett ett gemensamt 

förslag på yttrande. Remissen har även skickats internt till Ljungby 

kommuns ungdomsråd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd för 

möjlighet till yttrande. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Ljungby kommuns remissyttrande gällande Regionen Kronobergs 

kulturplan 2022-2024, 2021-05-17. 

• Bilaga - Ljungby kommuns yttrande gällande  

Region Kronobergs kulturplan 2022 – 2024. 

• Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022 – 2024. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 89. 

 

 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 107  2021/0148 100   

Beslut om kvalitetsmätningar 2021  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-27, § 65 beslutade att 

respektive förvaltning under 2021 ska arbeta med och följa upp de utvalda 

undersökningar som framgår i förslag daterat 12 februari 2021. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att hålla sig informerad om 

förvaltningarnas verksamhetsresultat. Förvaltningarnas verksamhetsresultat följs 

bland annat genom olika kvalitetsmätningar. I slutet av varje år får 

kommunstyrelsens arbetsutskott en sammanfattande uppföljning kring 

kvalitetsmätningarnas aktualitet och nytta för verksamhetsresultaten samt 

förslag till vilka kvalitetsmätningar som ska följas följande år. I tjänsteskrivelsen 

från den 6 april 2021 samt bilagor till tjänsteskrivelsen daterade 9 februari 2021 

och 12 februari 2021 redovisas kommunledningsförvaltningens uppföljning och 

förslag på vilka kvalitetsmätningar som ska följas 2021. 

Arbetsgången med kvalitetsmätningar har varit sådan att ansvarig tjänsteperson 

presenterar kvalitetsmätningen och dess innehåll för sina kollegor i 

koncernledningsgruppen. Därefter får kommunstyrelsens arbetsutskott samma 

redovisning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ska arbeta 

vidare enligt samma process. 

I tjänsteskrivelsen från den 6 april 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att respektive förvaltning arbetar 

och följer upp utvalda undersökningar för 2021. 

 

Tabellen visar vilka undersökningar och jämförelser som följs under 2021. Det 

kan tillkomma fler öppna jämförelser som vi bör följa under året. Om och när 

öppna jämförelser publiceras är inte helt klart. 

Undersökningar, utmärkelser och öppna 

jämförelser 

Undersökning

en publiceras 

Kontaktperson 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) januari Therese 

Samuelsson 

Öppna jämförelser kollektivtrafik   Henrik 

Dahlström 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Bästa fastighetsägarkommunen (vartannat år) februari  

 

Jennie Vidal 

(Magnus 

Gunnarsson) 

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre februari Valentina 

Kulevska, 

Harriet 

Kristiansson 

Öppna jämförelser folkhälsa   Jennie Ronefors 

Öppna jämförelser gymnasieskolan mars Jimmie Nilsson 

Sveriges friluftskommun april Christer 

Karlsson 

Löpande Insikt, Öppna jämförelser företagsklimat april Trond 

Strangstadstuen 

Sveriges miljöbästa kommun (Aktuell 

hållbarhetsranking) 

maj Hanna 

Svahnström 

Nils Holgersson elnätsrapport maj Bo Schönbeck 

Öppna jämförelser, skolenkäten  Nils-Göran 

Jonasson 

Bästa och sämsta skolkommun (Lärarnas 

Riksförbund) 

 Nils-Göran 

Jonasson 

Äldrebarometern juni Mariana 

Axelsson 

Öppna jämförelser: 

Ekonomiskt bistånd 

Missbruks- och beroendevård 

Motverka hemlöshet 

Social barn- och ungdomsvård 

Socialtjänstens krisberedskap 

Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

– socialpsykiatri 

Våld i nära relationer 

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

 Patrik Moberg 

Sveriges bästa skolmat september Mariana 

Axelsson 

Svenskt näringsliv, företagsklimat september Per-Åke 

Adolfsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Öppna jämförelser Agenda 2030  Henrik 

Dahlström 

Nils Holgersson (totalrapport) oktober Lisa Åberg 

Vad tycker äldre om äldreomsorgen? oktober Patrik Moberg 

Sveriges bästa skolkommun (Lärarförbundet) oktober Nils-Göran 

Jonassson 

Sveriges godaste vatten, Kranvattentävlingen  Jennie Vidal 

Håll Sverige rents kommunindex november Mathias Thuen 

Sveriges kvalitetskommun (var ej med 2020)  Therese 

Samuelsson 

Öppna jämförelser förskola  Nils-Göran 

Jonasson 

Öppna jämförelser grundskola december Nils-Göran 

Jonasson 

Öppna jämförelser trygghet och säkerhet december Carina Karlund 

Lokala trygghetsmätningen december Carina Karlund 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-06 

• Bilaga 1 Uppföljning av undersökningar och utmärkelser 2020, 2021-02-

09. 

• Utvalda undersökningar och utmärkelser 2021, 2021-04-27. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 90. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 108  2021/0173 600   

Detaljplan Giraffen 4 med flera (Hjortsbergsparken) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen med tillägget 

att en blandad bebyggelse bör finns i området. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag är framtaget för Giraffen 4 med flera (Hjortsbergsparken).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den 

gällande planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966. 

 

Planområdet ligger i norra Ljungby stad strax öster om Ljungby arena. 

Den nya detaljplanen föreslår en ändrad användning för fastigheten Giraffen 4 

från samlingslokal till bostäder samt att även en del av Hjortsbergsparken 

planläggs för bostäder. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och 

fördjupningar. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Fastigheten Giraffen 4 är idag planlagd som samlingslokal och har tidigare 

används som scoutstuga.  

Då verksamhet inte längre sker på fastigheten vill kommunen nu ändra 

användning till bostäder för att möjliggöra en försäljning av fastigheten. 

Fastigheten är 842 kvm stor och den tillåtna byggnadsarean som finns idag är 

100 kvm samt att inredd vind och källare inte får finnas. 

I anslutning finns ett flertal bostadstomter med 1–2 våningshus. En liten bit öster 

om fastigheten Giraffen 4 finns ett flertal lägenhetshus. Inom fastigheten 

Giraffen 3 finns idag ett LSS-boende. 

Rent generellt ser förvaltningen att en blandad bebyggelse finns att tillgå så att 

exempelvis inte hyresrätter blir ett dominerande inslag. Detta underlättar 

integration i förskola och grundskola i området. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Förvaltningens beredning 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Detaljplan för Giraffen 4 med 

flera (Hjortsbergsparken) i Ljungby stad. Handlingarna har studerats och lyfts på 

arbetsutskott och nämnd. 

Lokalsamordnare och verksamhetschefer har givits tillfälle att yttra sig. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en blandad bebyggelse bör finns i 

området. 

 

Barnperspektivet 

I det svar barn- och utbildningsnämnden har lämnat har hänsyn tagits till 

barnperspektivet. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Samrådshandling med detaljplan för Giraffen 4 med flera och plankarta 

(Hjortsbergsparken), 2021-04-21. 

• Samrådsdokument och plankarta har legat som underlag för beslut. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31. 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 91. 

 

 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 109  2021/0191 600 

Beslut kring antagande av Kronobarnsmodellen i Barnens 
bästa gäller i Kronoberg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens skrivelse att föreslå fullmäktige att ta beslut om att 

Ljungby kommun antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i 

frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 

barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 

Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 

arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 

Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 

möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta 

främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 

samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att 

underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana 

verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar 

samt håller fokus på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets 

plan är det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i 

samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande 

arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för 

det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och 

Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet. 

 

 

Bakgrund  
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram 

i länet genom processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 

inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child 

(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. 

Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, 

vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets 

behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets 

alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. 

Även polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet.  

Arbetet följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många 

parter byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med 

verksamheters och huvudmäns uppdrag. 

Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter 

och med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande 

och förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur 

samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för 

verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och 

använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till 

hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan. 

 

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur och 

Fritidsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen tagit del av information kring 

processarbetet Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

Styrgruppen för Barnens bästa gäller – Allas barn – har ställt sig bakom 

skrivelsen. 

Presidierna i Barn- och utbildnings-, Social- och Kultur- och fritidsförvaltningen 

har ställt sig bakom skrivelsen. 

 

Barnperspektivet 

Hänsyn har tagits till barnperspektivet. 

 

Beslutsunderlag 

• Nämnden utgår i sitt beslut från – ”Underlag för politiska beslut gällande  

            Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, Kronobarnsmodellen”.  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-26. 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 110  2021/0207 600 

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om ett möte som ägt rum med 

regionens verksamhetschef för talpedagoger gällande språkförskolans 

situation i Ljungby. Barn- och utbildningsnämndens skrivelse till Hälso- 

och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg kommer inte behandlas förrän 

i september. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om corona läget. Förvaltningen 

ser en allmän nedgång men det finns dock en spridning av delta 

varianten i vårt län. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att problemet med eventuella 

skadedjur på Bergalyckans förskola har tyvärr återuppstått sedan en 

vecka tillbaka i form av bett som ger klåda. 

 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att något måste göras mot 

skadegörelsen på våra skolor och diskussioner pågår om alternativet att 

sätt upp bommar på några skolområden.   

 

• Verksamhetschefen informerar om niornas betygsresultat.  

Av de 307 stycken elever som gick ut nian i år var det 207 elever som 

nådde kunskapsmålen och 100 elever som inte uppnådde 

kunskapsmålen. Förvaltningen hoppas nu på att lovskolan ska kunna 

hjälpa dessa elever att höja sina resultat och nå kunskapsmålen. 

 

• Gymnasiechefen ger en lägesrapport från gymnasieverksamheten samt 

rapporterar om att det blev ett trevligt och bra studentfirande på 

Sunnerbogymnasiet.  

Sunnerbogymnasiet har köpt in en gräsklippare som kan ta bort all 

konfetti som blir kvar på marken efter studentfirandet på 

gymnasieskolan. 
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• Verksamhetscheferna informerar om två skolinspektionsärenden. 

 

• Verksamhetschefen informerar om att förvaltningen tilldelats ett statligt 

bidrag från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamheter med 

flyktingguider och familjekontakter. 

Ersättningen tilldelas för ett arbete som heter "BAS Förskola", där det 

kommer att ske ett gemensamt arbete mellan förskolorna och 

familjecentralen för att  arbeta med nyanlända/asylsökande 

vårdnadshavare med små barn i socioekonomiskt utsatta områden i 

Ljungby kommun. "BAS i förskola" kommer att pågå från juni 2021 - 

december 2022 och finansieras av Länsstyrelsen. 

• Utvecklingsledaren informerar om nulägesbilden för den stora 

satsningen nyanländas lärande. Aktuellt nu är bland annat uppföljning 

nätverksträff med Skolverket, leda förändring och kvalitetsverkstan 

avslutad, språkombud i förskolan och globala klassrummet.  

Fokus framöver: delredovisning, barn med annat modersmål än svenska, 

utveckla SKA arbetet samt fortsätta med pågående insatser. 

• Utvecklingsledaren informerar om att förvaltningens tillsynsbesök nu 

byter namn till verksamhetsbesök. Syftet med dessa verksamhetsbesök är 

att föra dialog kring fokusområden och med personal/ barn. 

Förvaltningen önskar att politikerna ska fundera på vilka frågor som kan 

ställas vid ett verksamhetsbesök och om politikerna önskar något särskilt 

fokusområde. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17.
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Bu § 111      

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

 

Bu 2021/0201.606 

Beslut 2021-06-14 gällande utskrivning från den kommunala grundskolan med   

anledning av vistelse utomlands. Ärendet är sekretessbelagt. 

   

Bu 2021/0202.606 

Beslut 2021-06-14 gällande utskrivning från den kommunala grundskolan med   

anledning av vistelse utomlands. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0188.600 

Beslut 2021-05-24 av Kommunfullmäktige gällande inlämnande av 

revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. 

 

Bu 2021/0203.020 

Beslut 2021-05-24 av Kommunfullmäktige gällande svar på motion om 

visselblåsarfunktion. 
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Bu § 112      

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 2021-05-19 till och med 2021-06-15. 

 

Bu 2021/0193.606 

Beslut på delegation 2021-04-06 gällande tidigare skolstart. Ärendet är 

sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0195.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0196.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0197.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0198.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 
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Bu 2021/0199.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2021/0200.617 

Beslut på delegation 2021-06-09 gällande beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola Skollagen 18 kap. 4§ och beslut om typ av program Skollagen 

19 kap. 29§. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

 

Bu 2021/0019.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2021-06-10. 

 
 


