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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 november 2013 
 
Protokollet, som justerats den 2 december 2013, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 december till 
och med den 23 december 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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 Gareth Bush (FP) 
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 Tommy Karlsson, ekonom § 130 
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 Richard Freij, IT-pedagog § 141 b 
 Eva Karlberg, rektor Mellbystrand-, Blåkulla och Glänningeskola § 141 c 
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Utses att justera 130-141 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-12-02 klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  130-141 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Anna-Lena Lövgren Melin 
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BUN § 130 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning som redovisas vid 
mötet. Beredningsutskottets protokoll den 18 november 2013, § 87. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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BUN § 131 Dnr 2012-000359 
 
Uppföljning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn, våren 
2013 
 
Ärendet 
 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Laholms kommun i grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt 
kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenut-
bildning (dnr 43-2012:4516). Tillsynen genomfördes under våren 
2013.  
 
Vid tillsynen tog Skolinspektionen ställning till i vad mån verk-
samheten ger förutsättningar för barn och elever i kommunen att nå 
de nationella målen. Skolinspektionen bedömde vidare om kom-
munen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamhe-
ten.  
 
Skolinspektionen har i beslut den 27 maj 2013 förelagt kommunen 
att vidta åtgärder avseende Undervisning och lärande samt Upp-
följning och utveckling av utbildningen. Skolinspektionen har be-
gärt att Laholms kommun ska redovisa till Skolinspektionen vilka 
åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har 
kommit in med en sådan redovisning.  
 
Ärendets beredning 
 
Uppföljningsbesök har genomförts med ansvariga tjänstemän och 
politiker vid två tillfällen, den 3 september och den 25 oktober. Vi-
dare genomfördes ett uppföljningsbesök i verksamheten i Hishult 
skola den 24 oktober.  
 
Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar och av redo-
visade svar vid uppföljningsbesöken. För att kunna slutföra bedöm-
ningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att kommu-
nen kompletterar sitt svar. Huvudmannen besökte Skolinspektionen 
i Lund den 19 november och gav svar gällande Hishults skola. Vi-
dare har Skolinspektionen översänt en bilaga där respektive skolen-
het ska inkomma med ett svar senast den 6 januari 2014. 
     forts 
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Forts BUN § 131 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljningsprotokoll från Skolinspektionen den 7 november 2013 
samt bilaga. Beredningsutskottets protokoll den 18 november 2013, 
§ 88. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten i uppdrag att svara 
Skolinspektionen gällande uppföljningen av tillsynen. 
_____ 
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BUN § 132 Dnr 2013-000068 
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms 
kommun 2013, Föräldrakooperativet Kungabarn 
 
Ärendet 
 
Enligt 26 kap 4 § skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig 
granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet 
som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra före-
skrifter. 
 
Laholms kommun genomförde tillsyn av fristående förskolor och 
fritidshem under våren 2013. Den 30 maj 2013 beslutade barn- och 
ungdomsnämnden om föreläggande med stöd av 26 kap 10 § skol-
lagen (2010:800) och Föräldrakooperativet Kungabarn ombads att 
vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister: 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som utgörs av planering, uppföljning och utveckling av ut-
bildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. Huvudmannen ska se till att ha skriftliga rutiner för att ta 
emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

4. Huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om 
det vid uppföljning, genom klagomål eller annat sätt kom-
mer fram att det finns brister i verksamheten. 

 
Ärendets beredning 

 

Föräldrakooperativet Kungabarn ombads att inkomma med svar se-
nast den 30 augusti 2013. Föräldrakooperativet Kungabarn inkom 
den 5 juni med sin redovisning. Barn- och ungdomskontoret be-
dömde att svaret behövde kompletteras. Den 17 oktober 2013 in-
kom kompletteringen.  
 
 
     forts 
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Forts BUN § 132 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 30 maj, § 52. Redo-
visning från Föräldrakooperativet Kungabarn förening den 5 juni 
2013. Begäran om komplettering den 27 september 2013. Komplet-
tering den 17 oktober 2013. Tjänsteskrivelse den 11 november 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 november 2013, § 89. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden gör bedömningen att 
Föräldrakooperativet Kungabarn vidtagit tillräckliga åtgärder och 
avslutar därmed 2013-års tillsyn av Föräldrakooperativet 
Kungabarns verksamhet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Föräldrakooperativet Kungabarn
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BUN § 133  Dnr 2013-000108 

 
Begäran om omprövning av barn- och ungdomsnämndens be-
slut från den 29 augusti gällande rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg på obekväm arbetstid 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 augusti 2013 att inte 
lämna bidrag till Pedagogisk omsorg Laholms nattis, då det enligt 
skollagen 25 kap. 14 § avser verksamhet som kommunen inte är 
skyldig att erbjuda. När ärendet togs upp för beslut i barn- och ung-
domsnämnden var lokalerna inte godkända av Räddningstjänsten. 
Eivor Nobelén begär nu omprövning av barn- och ungdomsnämn-
dens beslut med motiveringen att lokalerna nu är godkända av 
Räddningstjänsten.  
 
Ärendets beredning 
 
Enligt skollagen 25 kap. 10 § ska den kommun där en enskild be-
driver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § efter ansökan be-
sluta att huvudmannen har rätt till bidrag om:  
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för motsvarande offentlig verksamhet, 
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommu-
nens motsvarande verksamhet, 
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva 
efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn 
som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 13 
§ andra stycket, och 
4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
 
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att 
villkoret i första stycket 3 inte är uppfyllt, om det finns skäl med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
 
Däremot anges i skollagen 25 kap. 14 § att hemkommunen bara är 
skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att er-
bjuda förskola enligt 8 kap skollagen. Enligt 8 kap. 3 § behöver för-
skola inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 
med större helger.  
                    forts 
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Forts BUN § 133 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 29 augusti 2013, § 91. 
Begäran om omprövning den 7 november 2013. Tjänsteskrivelse 
från barn- och ungdomskontoret den 21 november 2013. Kommu-
nicering med Laholms Nattis. Beredningsutskottets protokoll den 
18 november 2013, § 90.  
 
Yrkanden 
 
Annita Asplid (S) med instämmande av Lennart Svensson (V) och 
Gareth Bush (FP): 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt skollagen 25 
kap. 14 § att bidrag inte ska lämnas till Pedagogisk omsorg 
Laholms nattis, då det avser verksamhet som kommunen inte 
är skyldig att erbjuda. 

2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att i tilläggsbudget 
för 2014 begära om extra medel hos kommunstyrelsen med 
syfte att erbjuda kommuninvånare omsorg under obekväm 
arbetstid. 

 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av John Löfstedt (M): 

1. Barn- och ungdomsnämnden ska godkänna Laholms Nattis 
som bidragsberättigad.  

2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att i tilläggsbudget 
för 2014 begära om extra medel hos kommunstyrelsen med 
syfte att erbjuda kommuninvånare omsorg under obekväm 
arbetstid. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Annita Asplids (S) m.fl. och Jo-
nas Hellstens (M) m.fl. yrkanden och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Asplids yrkande.  
 
 
 
 
      
      
       forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-11-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
 
Forts BUN § 133 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt skollagen 25 
kap. 14 § att bidrag inte ska lämnas till Pedagogisk omsorg 
Laholms nattis, då det avser verksamhet som kommunen inte 
är skyldig att erbjuda. 

2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att i tilläggsbudget 
för 2014 begära om extra medel hos kommunstyrelsen med 
syfte att erbjuda kommuninvånare omsorg under obekväm 
arbetstid 

 
Reservationer 
 
Jonas Hellsten (M) och John Löfstedt (M) reserverar sig mot beslu-
tet. 
_____ 
 
 
Upplysning om hur man överklagar 
 
Du kan överklaga detta beslut till förvaltningsrätten. Överklagandet 
ska lämnas eller skickas till Barn- och ungdomsnämnden, 312 80 
Laholm. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingar-
na ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt ange varför du 
anser att det är oriktigt och tala om vilken ändring du vill ha. Har 
överklagandet kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till förvaltningsrätten, om barn- och ungdomsnämnden inte 
själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Laholms Nattis, Eivor Nobelén 
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BUN § 134  Dnr 2013-000287 
 
Sammanträdesplan år 2014 
 
Ärendet 
 
Enligt 7 § i kommunens reglemente med föreskrifter om nämnder-
nas arbetsformer sammanträder nämnderna på dag och tid som var-
je nämnd bestämmer. Vardagar bör tiden bestämmas till efter kl. 
13.00 i syfte att underlätta för ledamöterna och ersättarna att pla-
nera ledighet från anställning. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontorets kanslienhet har i samråd med ordföran-
den och utbildningschefen utarbetat ett förslag till sammanträdes-
dagar år 2014 enligt följande: 
 
Beredningsutskott (måndagar)  Nämnd (torsdagar) 
 
Jan  20  30 
Feb  10  27 
Mar 17  27 
Apr  14  24 
Maj  12  22 
Juni 16  26 
Aug 18  28 
Sep  15  25 
Okt  13  23 
Nov  10  20 
Dec    8  18 (fm) 
 
Sammanträdestid: Kl. 13.00 
 
Sammanträdesplats: Stadshuset 
 
Kommunledningskontoret redovisar vidare ett förslag till årsplan 
för barn- och ungdomsnämndens sammanträdesverksamhet år 
2014. 
 
     forts 
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Forts BUN § 134 
 
Förslag till sådana årsplaner har utarbetats för varje nämnd i syfte 
att:      
 
• tidsplanera viktiga rutiner i varje nämnds sammanträdes-

verksamhet för en rationell hantering av nämndens ärenden så 
att man undviker för sent inlämnade ärenden eller fördröjd be-
slutsexpediering, 

 
• årsplanerna skall ingå i en kommungemensam sammanträdes-

plan där facknämndernas, kommunstyrelsens och kommun-
fullmäktiges sammanträdesdagar och ärendehanteringsrutiner 
är avstämda så att onödiga väntetider inte uppkommer i de fall 
ärenden skall beredas i en eller flera facknämnder innan beslut 
fattas i kommunstyrelsen eller fullmäktige, 

 
• undvika att nämndernas sammanträden kolliderar med hänsyn 

till att förtroendevalda kan vara ledamöter i flera nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till sammanträdesdagar och 
årsplan för 2014. Beredningsutskottets protokoll den 18 november 
2013, § 92. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-
dagar och årsplan för sin sammanträdesverksamhet år 2014. 
_____ 
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BUN § 135  Dnr 2013-000243 
 
Arkivansvarig och arkivredogörare för barn- och 
ungdomsnämnden 
 
Ärendet 
 
Arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2005 
stadgas att varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt 
arkivlagen och på det sätt som framgår av reglementet. Vidare ska 
det hos varje myndighet finnas arkivansvarig och den personal i öv-
rigt som behövs för vården av myndighetens arkiv. 
 
Ärendets beredning 

 

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2005, § 92, reviderat arkiv-
reglemente för Laholms kommun att gälla från och med den 1 juli 
2005.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 maj 2005, § 77, att 
uppdra åt utbildningschef Lars-Åke Mattsson att utse arkivansvarig 
personal och anmäla detta till kommunstyrelsen. Hos kommunsty-
relsen finns en uppgift på vem som är arkivansvarig för distrikt 
norr, övriga uppgifter saknas. Barn- och utbildningsnämnden änd-
rade namn till barn- och ungdomsnämnden 1 januari 2011 och där-
med avslutades barn- och utbildningsnämnden. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bör en ny arkivansvarig utses inom 
barn- och ungdomsnämnden. Om arkivansvaret inte är delegerat till 
någon särskild befattning ligger hela ansvaret hos politikerna i 
nämnden vilket är opraktiskt. Ansvaret bör därför ligga högt upp i 
verksamhetens organisation, förslagsvis på chefsnivå.  
 
Arkivreglementet är kommunens viktigaste instrument för att tyd-
liggöra arkivansvar och arkiveringsrutiner så att handlingsoffent-
ligheten som regleras i tryckfrihetsförordningen kan utövas. Reg-
lementet redogör även för kopplingen mellan dokumenthanteringen 
och arkiveringen av kommunens allmänna handlingar.  
 
      forts 
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Forts BUN § 135 
 
Kommunarkivet svarar enligt reglementet för tillsyn och rådgivning 
i arkivfrågor medan myndigheterna har ansvar för sina egna arkiv 
och åläggs därför att utse en arkivansvarig samt övrig arkivpersonal 
med uppgift att sköta det löpande arkivarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2005, 
dnr 157/05. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 25 maj 
2005, § 77. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 
12 november 2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 novem-
ber 2013, § 93. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

1. att utse verksamhetschefen för barn- och ungdomsverksam-
heten som arkivansvarig för barn- och ungdomsnämndens 
arkiv,  

2. att uppdra åt verksamhetschefen att utse övrig arkivpersonal.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunarkivet 
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BUN § 136 Dnr 2012-000446 
 
Avstämning av måluppföljning av handlingsprogrammet för 
skydd mot olyckor (2012-2015) 
 
Ärendet 
 
Enligt 3 kap. 3 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kom-
munen skyldig att ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammen skall baseras på statens nationella mål men 
även kommunens lokala riskbild, vilket innebär att dessa skall an-
passas från de statliga målen till de lokala förutsättningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2012 om handlings-
program enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen 
om extraordinära händelser 2012-2015. 
 
Säkerhetsmålen är de kommunövergripande målen och presta-
tionsmålen är de som anger hur respektive nämnd skall arbeta för 
att uppnå säkerhetsmålen.  
 
I syfte att utveckla säkerhetsarbetet i kommunen bör målen i det 
nuvarande handlingsprogrammet följas upp och respektive ansvarig 
nämnd bör redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla de 
mål som antogs i kommunens handlingsprogram av kommunfull-
mäktige 2012-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från räddningstjänsten den 18 oktober 2013. Barn- 
och ungdomskontorets svar på avstämning av måluppfyllelse. Be-
redningsutskottets protokoll den 18 november 2013, § 95. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisning av avstämning 
måluppföljning av handlingsprogram för Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om extraordinära händelser 2012-2015 och 
överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 137 Dnr 2013-000297 
 
Utökning av förskoleplatser i Våxtorpsspåret 
 
Ärendet 
 
Efter flera år av volymökningar inom förskolan i Laholms kommun 
har efterfrågan planat ut under 2013. En viss minskning kan konsta-
teras i kommunens norra delar och i Laholms stad vilket bland annat 
lett till tillfällig stängning av avdelningar och en nedläggning av 
Täppans förskola. 
 
I kommunens södra delar är situationen annorlunda där tre förskolor 
inte kommer att kunna erbjuda plats till de barn som står i kö för en 
förskoleplats våren 2014. För att kommunens skall kunna leva upp 
till lagens krav är det nödvändigt att skapa ytterligare förskoleplatser.  
 
En fristående verksamhet är godkänd för att etablera en verksamhet 
i området vilket innebär att behovet är löst för de närmaste åren. 
Beslutet om markköp, som var en förutsättning för etableringen, har 
överklagats. Även om markköpet genomförs innebär fördröjningen 
att barn- och ungdomsnämnden står inför en akut situation där La-
holms kommun är skyldiga att erbjuda plats i förskolan för de barn 
som står i kö för en placering under våren 2014.  
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 27 november 
2013. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ann Bengtsson (C) och 
Gareth Bush (FP): Barn- och ungdomsnämnden begär ersättning för 
etablering/avetableringskostnader samt utökning av budgetram 
2014 för den ökade lokalkostnaden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta Jonas Hellstens (M) m.fl. 
yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
     forts 
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Forts BUN § 137 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär ersättning för etable-
ring/avetableringskostnader samt utökning av budgetram 2014 för 
den ökade lokalkostnaden. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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BUN § 138 Dnr 2013-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 22 november 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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BUN § 139 Dnr 2013-000002 
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 22 november 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 140 Dnr 2013-000009 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2013. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakasse-
rier och diskriminering.  
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får känne-
dom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-
kande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande be-
handling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling m.m. den 
22 november. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-11-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 
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BUN § 141 Dnr 2013-000003 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 

a) Presentation av biträdande verksamhetschef Carin Käll-
ström. 
b) Redovisning av resultatet av enkät gällande PIM-
utbildningen 
Richard Freij, IT-pedagog 
c) Upphandling av skolmöbler till Mellbystrandsskolan 
Eva Karlberg och Martina Farehed, rektor/biträdande rek-
tor Mellbystrandsskolan 
d) Kommunstyrelsens avsatta medel för skolutveckling  
Per Jangen 

_____ 
 
 

 
 


