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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 19 december 2013 
 
Protokollet, som justerats den 20 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 20 december till 
och med den 10 januari 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 1 (21) 
 
Plats och tid Skoskumsgården, Skummeslövsstrand, kl 08.00-12.10 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Gareth Bush (FP) 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 John Löfstedt (M) 
 Lennart Svensson (V) §§ 144-157 
 Villemo Ekman (S) §§ 142- 143  
  
  
Övriga deltagande  
 Bo Tengqvist (S), ersättare 
 Villemo Ekman (S), ersättare 
 Maria Bronelius (C), ersättare 
 Fredrik Lindqvist, (C), ersättare 
  

 Joakim Strand, rektor Veingeskolan § 156 
 Tommy Karlsson, ekonom  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Jonas Hellsten (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-12-20 klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  142-157 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Jonas Hellsten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 142 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 9 december 2013, § 96. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 143 Dnr 2013-000305 
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 
 
Ärendet  
 
När kommunfullmäktige har antagit ramen för barn- och ungdoms- 
nämnden fördelas tilldelade resurser till respektive ansvarsområde, 
antingen via ett fördelningssystem eller via ett äskandesystem. Var-
je ansvarsområde fördelar sedan tilldelade resurser på sina olika 
verksamheter och aktiviteter.  
 
Fördelningen av de ekonomiska resurserna blir i december klart på 
verksamhetsnivå och används i beräkningen av bidrag till enskild 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till internbudget för år 2014 på verksam-
hetsnivå. 
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
förslaget till internbudget på verksamhetsnivå för år 2014. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 
på verksamhetsnivå för år 2014. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 144 Dnr 2013-000308 
 
Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2014 
 
Ärendet  
 
I skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten/varje 
elev vid skolenhet.  
 
Bidrag till fristående förskolor/fritidshem ska beräknas efter samma 
grunder som används till den egna kommunala verksamheten. Bi-
draget ska basera sig på kommunens budget och är uppdelat i ett 
grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verk-
samheten blivit godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag 
ges endast för barn som har Laholms kommun som sin hemkom-
mun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag på bidragsnivåer för år 2014. 
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Fastställa bidragen för år 2014 enligt 
ekonomienhetens förslag. 
 
 
 
 
      forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 144 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer  
enligt följande:  

   
Bidrag år 2014 
 
Fristående fritidshem (inkl momskompensation 6%)  
32 227 kr/år 
 
Fristående förskolor (inkl momskompensation 6 %) 
<15 timmar 82 379 kr/år 
>15 timmar 109 016 kr/år 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 145 Dnr 2013-000307 
 
Bidrag till fristående grundskolor år 2014 
 
Ärendet  
 
Av skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten.  
 
Bidrag till fristående skolor ska beräknas efter samma grunder som 
används till den egna kommunala verksamheten. Bidraget ska base-
ra sig på kommunens budget och är uppdelat i ett grundbelopp och 
ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksamheten blivit 
godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag ges endast för 
barn som har Laholms kommun som sin hemkommun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för:  

1. undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. lokalkostnader 

 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till bidragsnivåer år 2014.  
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Bifall till ekonomienhetens förslag till 
bidrag för år 2014. 
 
 
 
 
 
     forts
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 145 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt föl-
jande:              
 
Bidrag 2014 
 
Friskolor (inkl momskompensation 6 %) 
Åk F-3  72 439 kr/år 
Åk 4-6  78 099 kr/år 
Åk 7-9      85 035 kr/år  
____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 146 Dnr 2013-000309 
 
Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala 
förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2014 
 
Ärendet  
 
För barn och elever som är folkbokförda i Laholms kommun men 
som inte går i kommunens förskola, fritidshem och/eller grundskola 
ska hemkommunen ersätta eller lämna bidrag till anordnaren.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till bidragsnivåer för år 2014. 
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Bifalla ekonomienhetens förslag till er-
sättningsnivåer för år 2014. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt 
följande:  
 
Förskolan  
<15 timmar          77 716 kr/år  
>15 timmar         102 845 kr/år 
 
Grundskolan  
Åk F-3          68 339 kr/år  
Åk 4-6          73 679 kr/år  
Åk 7-9          80 222 kr/år  
 
Fritidshem 30 403 kr/år 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 147 Dnr 2013-000306 
 
Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 2014 
 
Ärendet  
 
I kommunens anvisningar till reglemente för attest och kontroll av 
ekonomiska transaktioner anges att varje nämnd ska, för sin verk-
samhet, utse eller uppdra åt verksamhetschef att utse beslutsattes-
tanter och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för var-
je kalenderår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till beslutsattestanter för år 2014. 
 
Yrkande 
 

                      Kent-Arne Andersson (C):  
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till be-

slutsattestanter för år 2014. 
2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av beslutsatt-
testanter under kalenderåret. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslut-
sattestanter för år 2014. 

2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om 
förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter 
under kalenderåret. 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 148 Dnr 2013-000310 
 
Internkontrollplan år 2014 
 
Ärendet 
 
Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 
nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vi-
dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 
kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 
från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-
rar för.  
 
Internkontrollplanen skall minst innehålla:  
 
– Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.  
– Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).  
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  
– Till vem uppföljningen ska rapporteras.  
– När rapportering ska ske.  
 
Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upp-
rättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske 
till kommunens revisorer.  
 
Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden:  
–  Ekonomiadministrativa rutiner  
–  Övriga administrativa rutiner  
–  Systemkontroller  
 – Verksamhetsspecifika rutiner  
 
Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av 
nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontroll-
moment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs 
samordnat. 
 
 
 
 
                    forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 148 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till internkontrollplan för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter år 2014. Beredningsutskottets protokoll den 9 de-
cember 2013, § 102. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

Barn- och ungdomsnämnden antar upprättat förslag till intern- 
kontrollplan år 2014.  
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 149 Dnr 2013-000226 
 
Remiss av medborgarförslag om sommarskola 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag föreslås att sommarskola ska anordnas för 
elever med inte godkända betyg i högstadiet. I medborgarförslaget 
framgår att initiativtagaren till förslaget själv vill arbeta som lärare 
vid sommarskolan. 
 
I Laholms kommun bedrivs ingen sommarskola och det är heller 
inte något krav i skolförfattningarna. Lediga tjänster inom barn- 
och ungdomsnämndens verksamheter annonseras regelbundet via 
arbetsförmedlingen. Mot bakgrund av ovanstående föranleder med-
borgarförslaget ingen åtgärd från barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ärendets beredning 

 

Kommunfullmäktige har den 27 augusti 2013 beslutat att överlåta 
till barn- och ungdomsnämnden att besluta om medborgarförslaget, 
varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäk-
tiges sammanträde i februari 2014. 
 
Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag den 5 augusti 2013. Beslut från kommunfullmäk-
tige den 30 augusti 2013, § 119. Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 29 november 2013. Beredningsutskottets pro-
tokoll den 9 december 2013, § 103. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd. 
_____ 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Medborgarförslagets initiativtagare 
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 150 Dnr 2013-000008 
 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering 2013 (kvartalsvis 
uppföljning till nämnden samt vid årsredovisningen) 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-
serier 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 skyl-
dig 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 redo-
visas vid nästkommande nämndssammanträde.  
 
I riktlinjerna framgår även att det kvartalsvis ska göras en samman-
ställning av de utredningar och åtgärder som har delegationsan-
mälts till nämnden. Denna sammanställning ska jämföras med in-
komna anmälningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 4 december 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2013, § 104. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 151 Dnr 2013-000291 
 
Plansamråd detaljplan för del av Våxtorp 6:31 och 6:33 i 
Våxtorps samhälle, Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 
ändra detaljplanen för del av Våxtorp 6:31 så att det möjliggörs 
byggnation av flerbostadshus. Detaljplaneområdet är beläget i cen-
trala Våxtorp.  
 
I Våxtorp finns Bullerbyns förskola och Våxtorpsskolan med 
årskurs F-9. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på att bostäder byggs i 
Våxtorp och att detta eventuellt ger ett tillskott på fler elever till 
Våxtorpsskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 

Samrådshandling från samhällsbyggnadskontoret den 15 november 
2013. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 29 no-
vember 2013. Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2013, 
§ 105. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 152 Dnr 2013-000081 
 
Plansamråd för detaljplan för Skummeslöv 13:61 mfl 
Skummeslövsstrand, Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Detaljplanen ställs ut enligt 5 kap 23 § PBL. Planområdet består av 
två områden. Det ena sträcker sig från korsningen Stora Strandvä-
gen/Södra Kustvägen mot havet. Det andra området är beläget väs-
ter om Matrosvägen och avgränsas av bostadsbebyggelse i väster. 
Styrmansvägen i söder och Doktorsgatan i norr. Syftet med detalj-
planen är utveckla grönområdet i planområdets mitt till en lek- och 
samlingsplats samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter inom 
planområdet. Syftet med detaljplanen är även att tillskapa nya tom-
ter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen.  
 
Senast den 17 januari 2014 ska synpunkterna ha inkommit till Mil-
jö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Efter samrådet har detaljplaneområdet delats upp i två separata pla-
ner som fortsätter processen var för sig. Denna plan avser följande 
fastigheter i Skummeslöv 13:96, 13:97, 3:51 och del av 13:61. Res-
terande områden hanteras i en annan planhandling och har därmed 
lyfts ut ur denna detaljplanehandling. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig gällande hela 
planen och framförde följande: Barn- och ungdomsnämnden ser 
positivt på att kommunen tagit hänsyn till barnperspektiv och att 
det finns en tydlig planering av gång- och cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 

 

Plansamråd med planbeskrivning daterad den 20 november 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 29 november 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2013, § 106. 
 
 
                     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
                      Forts BUN § 152 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Miljö- och byggnadsnämnden
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 153 Dnr 2013-000009 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2013. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier 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 mm den 
13 december 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 154 Dnr 2013-000002 
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 13 december 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 155 Dnr 2013-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 13 december 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 156 Dnr 2013-000007 
 
Redovisning av delegationsbeslut år 2013 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 23 att ju-
steraren ska välja två av de anmälda delegationsbesluten i samband 
med justeringen, som ska redovisas muntligt av delegaten vid föl-
jande sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 31 oktober 2013 valde justera-
ren följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat      Beslut 
     
Rektor       Beslut att i andra fall än som anges i 

M, pkt 6 ta emot elev med annan 
hemkommun än Laholm 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-19 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 157 Dnr 2013-000003 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 
a) Genomlysning av IT-verksamheten 
b) Ledningsorganisation i Våxtorpsspåret 

Per Jangen  
c) Information från verksamheten 

* Skolskjutsöversynen 
* Byggnation av Mellbystrandsskolan 
* Karriärtjänster 
* Skolutveckling 
Per Jangen 

_____ 
 


