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Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

16 november 2016, klockan 13.15-17.05.
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby.

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Ingela Rosen (S) ersättare för Jerry Rogerstam (S)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S), §§ 165-169, 171-183, samt del av 170
Melena Jönsson (SD)
Gunnel Nilsson (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Övriga
deltagande

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, informatör
Jimmie Nilsson, gymnasiechef, §§ 166-167
Sirje Vester, förändringsledare, § 167
Hans Holmquist, skolområdeschef, § 169
Marie Steneland, administrativ chef, §§ 171-175, 178-179
Carin Jonasson, rektor, § 177
Wirginia Bogatic Citron, rektor, § 177
Kajsa Åkesson, rektor/förskolechef, § 177
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 164-165, 167-181
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 164-165, 167-181
Christina Bertilfeldt, personalföreträdare, §§ 168-181

Åhörare

1 åhörare §§ 164-165, 167-170

Justerare
Justeringens
tid och plats

Margaretha Andersson

Paragrafer

164 - 183

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss

Justerare

Margaretha Andersson

Justerandes sign

Barn- och utbildningskontoret den 21 november 2016 klockan 8.30
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla och kommunens webbplats.
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Överklagningstid

21 november 2016 – 12 december 2016

Anslaget nedtaget

13 december 2016

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 164

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärenden till dagordningen för
dagens sammanträde:
 Lärarnas arbetsår läsåret 2017/2018
 Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun
Sammanfattning av ärendet
Ytterligare några ärenden behöver behandlas på dagens sammanträde.
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Bu § 165

2016/0012

600

Information från tillsynsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
samt fristående förskolor.
Ledamöterna som varit på tillsynsbesök sedan föregående barn- och
utbildningsnämndssammanträde berättar om sina besök. När det gäller
fristående verksamheter informerar förvaltningen om dessa.
Alla ledamöter har också tagit del av rapporter från besöken.
Beslutsunderlag
 Rapport från tillsynsbesök på Sunnerbogymnasiet 2016-10-12.
 Rapport från tillsynsbesök på Bolmsöenheten 2016-10-17.
 Rapport från tillsynsbesök på Vittarydskolan 2016-10-06.
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Bu § 166

2016/0315

606

Avstängningsärende Sunnerbogymnasiet (sekretess)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga av eleven XX enligt skollagen
5 kap 17 § från och med 16 november 2016 till och med 25 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om ett elevärende där en elev först stängdes av under
10 dagar av rektor, såsom rektor har möjlighet till. Därefter har barn- och
utbildningsnämnden beslutat att förlänga avstängningen i två omgångar.
Nämnden ska ta ställning till en eventuell förlängning av avstängningen.
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Bu § 167

2016/0410

612

Information om kartläggning på Sunnerbogymnasiet
genom PRIO
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Genom utvecklingsarbetet PRIO kartläggs skolor utvecklingsbehov för att
därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder. De nya arbetsmetoderna ska
stärka undervisningskvaliteten och i förlängningen elevernas kunskapsresultat.
En kartläggning av Sunnerbogymnasiet genom PRIO gjordes hösten 2015 och
visade bland annat följande:
 Undervisningsplaneringen sköts till största delen av enskilda lärare och
det organiserade utbytet av lektionsupplägg, examinationsmetoder och
övergripande planeringar sker när det finns behov och det finns
möjlighet.
 Informationen på skolan beskrivs som bra, dels genom lärportalen och
dels på APT.
 Personalsammansättningen är bra och kombinationen av yrkesgrupper är
väl sammansatt. Kompetens, engagemang och professionalitet lyfts fram
som styrkor på skolan.
 Elevvårdsprocesser framstår som välfungerande genom att en ny process
med ”snabba EHT:er” är framtagen.
 Grundläggande ledningsfunktioner som medarbetarsamtal, budget, inköp
och schemaläggning beskrivs av personalen som välfungerande.
 Det finns höga förväntningar på elever och personal och klimatet på
skolan beskrivs nu som öppet samt att man har stort stöd från varandra
som kollegor.
Ett antal utvecklingsområden identifierades också. I nästa fas av arbetet kommer
nya arbetssätt och verktyg att arbetas fram inom fem prioriterade områden.
Beslutsunderlag
 Kartläggningsrapport PRIO på Sunnerbogymnasiet hösten 2015.
 Gymnasieutskottets beslut att notera informationen och att den ska redovisas
även för barn- och utbildningsnämnden, 2016-11-02 § 38.
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Bu § 168

2016/0270

600

Yttrande över remiss av departementspromemorian
Validering med mervärde
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har skickat departementspromemorian Validering
med mervärde på remiss bland annat till Ljungby kommun. Genom remissen vill
regeringen ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.
I ett yttrande över promemorian skriver förvaltningen att Ljungby kommun inte
har några avvikande synpunkter på innehållet.
Beslutsunderlag
 Departementspromemorian Validering med mervärde, 2016-07-05.
 Förvaltningens yttrande, 2016-10-24.
 Arbetsutskottets förslag till besluta att barn- och utbildningsnämnden
godkänner förslaget till yttrande, 2016-11-02 § 124.
Skickas till
Utbildningsdepartementet
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Bu § 169

2016/0344

600

Yttrande till remiss klimatanpassningsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka föreslagen policy för
klimatanpassningar.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har tillsammans med
övriga förvaltningar arbetat fram en policy, verksamhetsplan och en
handlingsplan för klimatanpassning. Enligt beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-06-21 § 76, ska planen skickas ut på samråd till berörda
politiska nämnder samt bolag.
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att genom beskrivning av olika
händelser som kan inträffa hitta lösningar som kan förebygga effekter och/eller
kostnader för kommunens verksamheter. I en handlingsplan för detta ingår bland
annat att tekniska förvaltningen under perioden 2017-2021 ska anordna sitt- och
lekplatser under solskydd på skolor, förskolor och fritidsgårdar.
I ett yttrande över förslaget till policy för klimatanpassningar föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker policyn.
Beslutsunderlag
 Handlingsplan för klimatanpassning.
 Verksamhetsplan för klimatanpassning, Ljungby kommun.
 Policy för klimatanpassning.
 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande över förslag till policy för
klimatanpassningar, 2016-10-26.
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
tillstyrker föreslagen policy för klimatanpassningar, 2016-11-02 § 123.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Bu § 170

Information om ärende hos
diskrimineringsombudsmannen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Jäv
Liselotte Åhlander (S) deltar inte i delar av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om hur ärenden som hamnar hos diskrimineringsombudsmannen behandlas generellt samt hur kränkningsärenden behandlas
inom skolan överlag.
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Bu § 171

2016/0415

600

Förändring av upptagningsområden för placeringsskola
utifrån nyckelkoder
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de nya upptagningsområdena för
skolorna i Ljungby kommun och upphäver därmed möjligheten för elever i de
gamla upptagningsområdena för Kånna, Torpa och Södra Ljunga att välja
placeringsskola.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen anger upptagningsområden för varje skola. Området avgör vilka
elever som i första hand ska erbjudas plats på respektive skola. När områdena
definieras används så kallade nyckelkoder, som bygger på fastighetsdata. Alla
fastigheter har alltså en nyckelkod och kommunen är uppdelad i olika
nyckelkodsområden. Varje nyckelkodsområde knyts till en grundskola som blir
placeringsskola för eleverna som bor i området.
Nuvarande upptagningsområden är inte uppdaterade sedan Kånna, Torpa och
Södra Ljunga skolor lades ner.
Förvaltningen presenterar ett förslag till nya upptagningsområden till respektive
skola utanför Ljungby tätort utifrån nyckelkoder. Genom de nya områdena
kommer det bara finnas en placeringsskola för varje elev.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-16.
 Arbetsutskottets beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på
förändrade upptagningsområden till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde, 2016-11-02 § 130.
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Bu § 172

2016/0416

600

Mål 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer målen för år 2017 enligt förslag med
reservation för att ett mål kommer att tillkomma inom integration.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunens vision och tillhörande strategiska områden fastställer varje
nämnd övergripande mål och tillhörande förvaltningsmål. Förvaltningen föreslår
några förändringar i förvaltningsmålen.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till förändrade mål och indikatorer.
 Arbetsutskottets beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
formulering gällande ett nytt mål inom integration samt att föreslå barn- och
utbildningsnämnde att fastställa målen enligt förslag, 2016-11-02 § 131.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-11-16

12(23)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 173

2016/0408

042

Internkontroll 2016 och 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollerna för år 2016 och
2017 enligt förslag:
Följande två processer granskas under 2016:
 Hur fungerar studie- och yrkesvägledning i årskurs 1-6?
 Vilka program och hur många inom informations- och
kommunikationsteknik (IKT) används i förvaltningens verksamheter?
Följande processer granskas under 2017:
 Hur fungerar kontakten mellan skola och arbetslivet utanför skolan?
 Hur mycket används kompensatoriska hjälpmedel i verksamheterna?
Sammanfattning av ärendet
En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts av förvaltning och nämndens
presidium där sju olika processer inom verksamheten har poängsatts.
Förslaget är att följande två processer granskas under 2016:
 Hur fungerar studie- och yrkesvägledning i årskurs 1-6?
 Vilka program och hur många inom informations- och
kommunikationsteknik (IKT) används i förvaltningens verksamheter?
Gruppen föreslår också att följande processer granskas under 2017:
 Hur fungerar kontakten mellan skola och arbetslivet utanför skolan?
 Hur mycket används kompensatoriska hjälpmedel i verksamheterna?
Beslutsunderlag
 Risk- och väsentlighetsanalys med tjänsteskrivelser, 2016-10-31.
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer internkontrollerna för år 2016 och år 2017 enligt förslag, 2016-1102 § 132.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-11-16

13(23)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 174

2016/0130

040

Budget 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgeten för år 2017 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen går igenom detaljbudgeten för 2017 som barn- och
utbildningsnämnden ska fastställa.
Några verksamhetsförändringar som ligger i budgeten:

Antalet inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli
1 158 barn för 2017 och det är fler barn än år 2016.

De kommunala fritidshemmen och förskoleklass ökar i volym.

Gymnasieskolans ram är oförändrad.

Antalet elever i grundskola som flyttar till Ljungby kommun har
ökat markant de senaste åren. Antalet elever i årskurs 1-9 ökar med
121 elever jämfört med budget 2016.
Ekonominyckeltal 2017 enligt statistiska centralbyråns definition:
 Kostnad per barn i kommunal förskola: 133 700 kronor
 Kostnad per barn i kommunalt fritidshem: 40 500 kronor
 Kostnad per elev i kommunal förskoleklass: 64 100 kronor
 Kostnad per elev i kommunal grundskola: 95 000 kronor
 Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola: 110 800 kronor
Den totala nettosumman i budgeten 2017 är 570 948 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Budget 2017 för barn- och utbildningsnämnden, 2016-11-16.
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer budgeten enligt förslag, 2016-11-02 § 133.
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Bu § 175

2016/0002

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
En preliminär ekonomisk uppföljning för oktober 2016 visar att förvaltningen
följer budget.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens ekonomiska uppföljning oktober 2016, 2016-11-14.
 Förvaltningens rapport för Sunnerbogymnasiet och vuxenutbildningen för
oktober 2016, 2016-11-14.
 Arbetsutskottets beslut att godkänna den preliminära redovisningen och att en
fastställd sådan ska göras för barn- och utbildningsnämnden, 2016-11-02 §
134.
 Gymnasieutskottets beslut att godkänna redovisningen och att den ska
föredras även för barn- och utbildningsnämnden, 2016-11-02 § 40.
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Bu § 176

2016/0128

600

Begäran om förlängning av tjänst som IKTutvecklare/systemadministratör
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nuvarande halvtidstjänst som IKTutvecklare/systemadministratör förlängs till och med 2017-06-30. Kostnaden för
tjänsten beräknas till cirka 250 000 kronor och tas inom budgetramen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upphandlat Fronter som lärportal för
verksamheterna förskola till gymnasieskola.
Arbetet med att bygga Fronter så att det passar Ljungbys behov har pågått i ca
två år. Under arbetets gång har vi haft en person halvtidsanställd gällande IKT/systemfrågor. Det har visat sig att det under denna uppstartsfas är nödvändigt
att centralt förstärka personalmässigt för att kunna utveckla och hålla systemet
igång. Uppstartsfasen beräknas pågå ytterligare ett halvår och därefter ska en
utvärdering gällande Fronter genomföras. Därför begär förvaltningen att
nuvarande halvtidstjänst som IKT-utvecklare/systemadministratör förlängs till
och med 2017-06-30. Kostnaden för tjänsten beräknas till cirka 250 000 kronor
och tas inom budgetramen.
Om utvärderingen visar på fortsatt behov av utökning ska tjänsten arbetas in i
kommande budget.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-26.
 Arbetsutskottets förslag till beslut (2016-11-02 § 125) att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att nuvarande halvtidstjänst som IKTutvecklare/systemadministratör förlängs till och med 2017-06-30. Kostnaden
för tjänsten beräknas till cirka 250 000 kronor och tas inom budgetramen.
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Bu § 177

2016/0420
2016/0421

600
600

Information om värdegrundsarbete läsåret 2016/2017 på
Stensbergskolan och Ryssbyenheten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Efter en skrivelse angående pedagogiskt arbete mot främlingsfientlighet och
rasism beslutade arbetsutskottetden 7 september 2016 § 109 att förvaltningens
enheter ska redovisa sitt värdegrundsarbete enligt ett fastställt schema.
Rektorer för Stensbergskolan inklusive fritidshem och Ryssby förskola, skola
och fritidshem berättar om hur de arbetar med sina årliga planer för
likabehandlingsplaner med mera.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-11-16

17(23)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 178

2016/0407

608

Lärarnas arbetsår läsåret 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår läsåret 2017/2018
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lärarnas arbetsår fastställs av barn- och utbildningsnämnden inför varje läsår.
Förvaltningen föreslår följande arbetsår läsåret 2017/2018:
Höstterminen 2017:
Lovdagar:

14 augusti-22 december
1 november-3 november

Vårterminen 2018:
Lovdagar:

8 januari-20 juni
19-23 februari, 26-29 mars, 30 april, 11 maj

Gemensamt arbete:

2017: 17-18 augusti, 30-31 oktober
2018: 8 januari, 15 juni

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till lärarnas arbetsår 2017/2018, 2016-10-15.
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
fastställer lärarnas arbetsår läsåret 2017/2018 enligt förslag, 2016-11-02 §
127.
Skickas till
Alla rektorer och till facken.
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Bu § 179

2016/0192

630

Revidering av regler för förskola och fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola och fritidshem
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har reviderat reglerna för förskola och fritidshem
några gånger under 2016.
Efter den senaste förändringen, som fastställdes 19 oktober 2016 § 156,
fastställdes att det finns två varianter på avgiftsfri allmän förskola. En med fasta
tider som är helt avgiftsfri och som följer skolans läsårstider, samt en variant
som är en ordinarie förskoleplacering men med en reducerad taxa där man
betalar för de timmar som överstiger 525 timmar per år.
Förvaltningen föreslår efter kontakt med Skolinspektionen ytterligare en ändring
i reglerna för förskola och fritidshem. Den förändring det handlar om är att
förtydliga så att det blir tydligt att även arbetssökande föräldrar kan välja
avgiftsfri allmän förskola. Ett förtydligande behöver också göras kring vad som
gäller för arbetssökande föräldrar som gå in och arbetar del av vecka.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-16.
 Förslag till regler för förskola och fritidshem, 2016-11.
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Bu § 180

2016/0409

611

Uppföljning av sommarskolan 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.
Sammanfattning av ärendet
Elever som under vårterminen går i årskurs 6-9 på grundskolan kunde under
våren 2016 ansöka om att gå på sommarskola. Sommarskola är en frivillig
undervisning på sommarlovet för elever som har svårighet att nå målen för
utbildningen. Sommarskolan kan också hjälpa elever med annat modersmål än
svenska att överbrygga språk- och kulturbarriärer. Sommarskolan är kostnadsfri.
Totalt var det 62 elever som genomförde sommarskolan sommaren 2016. 13
elever hade svenska som modersmål och övriga elever hade 13 olika
modersmål. Elever och personal var helt överens om att sommarskolan ska ligga
direkt efter läsårsavslutningen. De allra flesta elever anser att de har nått upp till
sina förväntningar angående sitt lärande på sommarskolan.
På sommaren slås också förskolor i Ljungby tätort ihop på grund av lågt antal
barn som behöver en plats. Förskolechefen som ansvarade för sommarförskolan
och sommarfritids 2016 ger en kort inledande summering.
I Lagan hölls också sommaröppet på förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag
 Rapport sommarskolan Ljungby kommun 2016.
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
godkänner uppföljningen, 2016-11-02 § 128.
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Bu § 181

2015/0001

600

Val av kontaktpolitiker till Kullerbyttan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Gunnel Nilsson (C) till
kontaktpolitiker för Kullerbyttans förskola.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2016 startades den fristående förskolan Kullerbyttan i Lagan.
Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, eftersom det är
kommunen som godkänt att de startar. Alla verksamheter har kontaktpolitiker
knutna till sig som bland annat deltar på tillsynsbesök, och därför behöver en
kontaktpolitiker utses till Kullerbyttans förskola.
Förvaltningen föreslår Gunnel Nilsson (C). Fristående förskolor ska ha en
kontaktpolitiker.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden utser
Gunnel Nilsson (C) till kontaktpolitiker för Kullerbyttans förskola, 2016-1102 § 129.
Skickas till
Kullerbyttans förskola
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Bu § 182

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2016/0398.047
Beslut 2016-10-17 från Skolverket gällande statsbidrag för Lågstadiesatsningen
bidragsåret 2016/17.
Bu 2016/0397.047
Beslut 2016-10-13 från Skolverket gällande statsbidrag för
Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17.
Bu 2015/0018.611
Uppföljningsbeslut 2016-10-27 från Skolinspektionen gällande uppföljning av
kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena
svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Astradskolan 1 i Ljungby
kommun.
Bu 2016/0122.047
Beslut 2016-10-26 från Skolverket gällande statsbidrag för undervisning under
skollov för sommarlovet 2016.
Bu 2016/0414.600
Underrättelse om beslut 2016-10-25 från Åklagarmyndigheten gällande stöld på
Astradskolan och Sunnerboskolan.
Bu 2016/0269.047
Beslut 2016-11-01 från Skolverket gällande statsbidrag för kostnader för
samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för
höstterminen 2016.
Bu 2016/0071.047
Beslut 2016-11-01 från Skolverket gällande statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2016/17.
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Bu 2016/0418.600
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2016-09-08.
Bu 2016/0374.606
Uppskjuten skolstart, sekretessärende.
Bu 2016/0381.606
Hög elevfrånvaro, sekretessärende
Bu 2016/0417.612
Information till hemkommun. Hög elevfrånvaro, sekretessärende
Bu 2016/0197.606
Beslut 2016-11-02 från Diskrimineringsombudsmannen gällande tillsyn
avseende utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet samt arbete
med aktiva åtgärder och likabehandlingsplan.
Bu 2016/0422.047
Beslut 2016-11-08 från Skolverket gällande statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet.
Bu 2016/0423.623
Minnesanteckningar 2016-11-10 gällande möte mellan Ljungby kommun och
styrelsen för Lingbygdens fristående skola.
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2016-11-02
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Bu § 183

Delegerade ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegerade ärenden.
Beslut om skolskjuts samt vinterskolskjuts för läsåret 2016/2017 tagna under
perioden 2016-10-11 till och med 2016-11-08.
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