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BUN § 11 Dnr 2014-000013 
 
Årsredovisning år 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räken-
skapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en 
årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra 
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska ge information till olika in-
tressenter, t ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, 
massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under 
året både ur ekonomisk och ur verksamhetsmässig synvinkel. Re-
dovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppföljning 
och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är därför 
viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att full-
mäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de mål 
som beslutades för verksamhetsåret. 
 
Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas 
verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd till kommunstyrel-
sen lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksam-
hetsåret. Mot bakgrund av att redovisningarna även ska utgöra ett 
planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåt-
syftande analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksam-
mas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 10 februari 
2014, § 7. 
Direktiv för arbetet med årsredovisning.  
Barn- och ungdomsnämndens årsredovisning för år 2013.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år 
2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 12 Dnr 2014-000058 
 
Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 
2014 
 
Ärendet 
 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-
nade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalning-
arna i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda var-
vid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även fin-
nas andra skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl om-
fattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i års-
budgeten. 
 
I normalfallet skall anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 
som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verk-
ställande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade 
investeringsbudgeten. 
 
Förslag på revideringar i investeringsbudgeten tas fram av respek-
tive nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 8. 
Förslag till reviderad investeringsbudget för barn- och ungdoms-
nämnden år 2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investeringsbudget för 
år 2014 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 13 Dnr 2014-000057 
 
Bruttobudgetförändringar år 2014 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-
dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 
och intäkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i bud-
geten. 
 
I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-
mun” anges bland annat att nämnderna har möjlighet att förändra 
sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade 
nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
För att anpassa den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter 
den framarbetade internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 
1 825 tkr på kostnads- respektive intäktssidan. Nettoeffekten blir 
noll.   
 
 Kf ram BUN internbudget 2014 Förändring 
Intäkter 31 427 29 602 -1 825  
Kostnader 397 287  395 462 1 825 
 
Netto 365 860 365 860 0 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 9. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudget-
förändring avseende internbudgeten för 2014. Kostnader såväl som 
intäkter ökas med 1 825 tkr i förhållande till befintlig bruttoram. 
 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 

 _____ 
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BUN § 14 Dnr 2014-000059 
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet år 2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunsty-
relsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-
vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om 
handkassor ska bland annat följande beaktas: 
 
1. handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet. 
 
2. antalet handkassor bör begränsas. 
 
När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfatt-
ning, bör nämnden överväga om kassan ska upphöra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 10. 
Kommunledningskontorets förteckning över hand- och växelkassor 
år 2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 
hand- och växelkassor år 2014. 
____ 
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BUN § 15 Dnr 2013-000311 
 
Revidering av riktlinjer för skolskjuts 
 
Ärendet 
 
Elevs rätt till skolskjuts regleras i skollagen. Genom kommunens 
riktlinjer för skolskjuts har barn- och ungdomsnämnden gjort för-
tydliganden vad som gäller beträffande skolskjuts samt komplette-
rat de lagar och förordningar som finns på området. Exempelvis 
preciserar riktlinjerna vilket avstånd som gäller för att elever ska 
ges rätt till skolskjuts. 
  
Nuvarande riktlinjer för skolskjuts till elever i förskoleklass, grund-
skola och särskola gäller från 1 juli 2011 efter beslut i barn- och 
ungdomsnämnden.  
 
Ärendets beredning 
 
I gällande riktlinjer framgår bland annat att barn i förskoleklass har 
rätt till skolskjuts i Laholms kommun dock har barn i förskoleklass 
som bor växelvis hos vårdnadshavarna inte rätt till skolskjuts. I för-
slaget framgår att även barn som bor växelvis hos vårdnadshavarna 
och går i förskoleklass ska ha erbjudas skolskjuts. 
 
Under 2013 har det genomförts en skolskjutsöversyn. Mot bak-
grund av vad som framkommit i översynen har vissa justeringar 
gjorts i riktlinjerna avseende förtydliganden av restid och överkla-
gande. 

  

Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 11. 
Förslag till reviderade riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass,  
grundskola och grundsärskola.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjer gällande skol-
skjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  
 
Riktlinjerna börjar gälla från och med höstterminen 2014. 
_____ 
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BUN § 16 Dnr 2014-000064 
 
Satsning på ökad måluppfyllelse 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2013, § 176 att 
avsätta medel för kvalitetshöjande insatser inom grundskolan. Av-
sikten är att detta ska leda till förbättrade meritvärden och högre 
andel med behörighet till gymnasieskolan. För särskilda insatser 
inom grundskolan avsätts därför 5000 tkr från och med 2014 som 
efter förslag från barn- och ungdomsnämnden ska beslutas av 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 12.  
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 26 februari 
2014. 
 
Yrkande 
 
Lena Hallén-Persson (M) och John Löfstedt (M): bordlägga ärendet 
till nämndens sammanträde i mars 2014. 
 
Annita Asplid (S), Gareth Bush (FP) och Ann Bengtsson (C): bifall till verk-
samhetens förslag att godkänna tjänsteskrivelsen och överlämnar denna till 
kommunstyrelsen för beslut  
 
Gunilla Waldeman (Lap): avslå verksamhetens förslag till beslut 
och att barn- och ungdomsnämnden istället föreslår kommunstyrel-
sen att budgeten på 5 mkr enbart ska gå till skolpeng.  
 
Tilläggsyrkande 
 
Lennart Svensson (V): bifall till verksamhetens förslag att godkänna tjäns-
teskrivelsen och överlämna den till kommunstyrelsen för beslut med 
tillägg på att extrakostnader för förstalärare tjänster på 500 tkr plockas ur 
budgeten. 
 
 

 
 
forts 
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forts § 16 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Lena Hallén-Persson (M) och 
John Löfstedts (M) yrkande och finner att nämnden avslår yrkan 
om bordläggning.  
 
Ordförande ställer proposition på Gunilla Waldemars (Lap) yrkan-
de mot Annita Asplid (S), Gareth Bush (FP) och Ann Bengtssons 
(C) yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i 
enlighet med Annita Asplid (S), Gareth Bush (FP) och Ann Bengts-
sons (C) yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Lennart Svenssons (V) tilläggsyr-
kande och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår det.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom verksamhetens förslag i tjänste-
skrivelsen och överlämnar denna till kommunstyrelsen för beslut  
 
Reservation 
Lennart Svensson (V) och Gunilla Walderman (Lap) reservera sig 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 17 Dnr 2012-000209 
 
Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens nämndsplan år 
2013 
 
Ärendet 
 
Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av 
kommunfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika pri-
oriterade resultatmål i nämndsplanen. I syfte att fastställa ambi-
tionsnivå för målen och samtidigt skapa möjligheter för en tydlig 
uppföljning kopplas till varje resultatmål indikatorer. Dessa indi-
katorer ska beskriva önskat resultat. Till indikatorerna kopplas re-
dovisande nyckeltal som i konkreta termer beskriver mätbart utfall 
och som tillsammans ger en bild av resultatet. 
 
Kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden och socialnämnden ska i ett separat ärende be-
handla uppföljningen av de nämndsspecifika resultatmålen i 
nämndsplanen. Underlaget för ett sådant beslut utgörs av en sär-
skild handling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 13. 
Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens nämndsplan år 2013.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av nämnds-
planen år 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 18 Dnr 2013-000187 
 
Avstämningen av kommunens arbete med miljömålen enligt 
lokalt handlingsprogram för genomförande av miljölvalitetsmål 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2012 ett Lokalt hand-
lingsprogram för genomförande av miljökvalitetsmål. Kommun-
fullmäktige gav kommunstyrelse i uppdrag att utforma avstäm-
ningen av kommunens arbete med miljömålen. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljökontoret har tillsammans med kommunens verksamheter ar-
betat fram förslag till avstämningen av de lokala åtgärderna i hand-
lingsprogrammet. Åtgärderna i programmet har specificerats så att 
de åtgärder som berör samtliga verksamheter har behandlats särskilt 
och de åtgärder som har en specifik nämnd eller styrelse som hu-
vudansvarig har lyfts ut och presenteras för den aktuella verksam-
heten. 
 
Uppföljningens huvudmål är att kontrollera att de fastställda åtgär-
derna genomförs samt att åtgärderna leder till att de miljöindikato-
rer som finns i de gröna nyckeltal som Laholms kommun anslutit 
sig till genom sitt medlemskap i Sveriges ekokommuner successivt 
förbättras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 14. 
Miljökontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2014.  
Utdrag ur ”Lokalt handlingsprogram för genomförande av miljö-
kvalitetsmål” antagna av Laholms kommunfullmäktige den 28 au-
gusti 2012.  
Barn- och ungdomskontorets uppföljning av miljömålen. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av miljökva-
litetsmålen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 19 Dnr 2012-000262 
 
Avslutning av PIM-utbildningen 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige antog barn- och ungdomsnämndens förslag att 
samtliga medarbetare inom barn- och ungdomsnämndens verksam-
heter 2011 och 2012 ska genomföra en utbildningsinsats inom IKT 
(Informations- och kommunikationsteknik). Detta innebär att samt-
liga medarbetare ska genomföra Skolverkets PIM-utbildning- prak-
tisk IT och mediekompetens steg 3. Då alla medarbetare inte är kla-
ra med utbildningen kom arbetet att fortsätta under våren 2013. 
 
I juli 2013 tog Skolverkets generaldirektör ett beslut om att av-
veckla utbildningen Praktikst IT- och mediekompetens, PIM. Efter-
frågan på PIM- utbildningen har minskat. Det saknas också medel 
för att fortsätta att driva utbildningen 
 
Avvecklingen innebär att från och med den 1 juli 2014, måste alla 
skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning. Efter det da-
tumet kan man inte längre ta del av handledningar, inskickade upp-
gifter eller användarinformation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 15. 
Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 27 juni 2013, § 78. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 4 februari 
2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden upphäver beslutet från den 27 
juni 2013, § 77. 

 
2. Barn- och ungdomsnämnden avslutar satsningen på Skol-

verkets PIM-utbildning. 
_____ 
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BUN § 20 Dnr 2013-000008 
 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering 2013  
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-
serier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid beslut i barn- 
och ungdomsnämnden den 30 januari 2014. 
 
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. Det ska även tas fram statistik på årsbasis som 
ska redovisas till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 16. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 28 januari 
2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
____ 
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BUN § 21 Dnr 2014-000060 
 
Patientsäkerhetsberättelse år 2013 
 
Ärendet 
 
Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 
ska framgå 
- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående ka-

lenderår. 
- vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
- vilka resultat som uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2014, § 16. 
Patientsäkerhetsberättelse daterad den 4 februari 2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 
år 2013. 
____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 22 Dnr 2014-000004 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
21 februari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och 
lägger dessa till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-27 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 23 Dnr 2014-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 februari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut 
till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-27 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 24 Dnr 2014-000040 
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21februari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingar-
na. 
____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-27 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 25 Dnr 2014-000006 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 
Skolutredningen 
 
Information från Ungdomsforum 
 
Redovisning av kontaktpolitikerbesök 
 
Information från verksamheten 
 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 26 Dnr 2014-000018 
 
Ansökan om att starta fristående förskola i Laholms kommun 
(Solens Montessori) 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 
2014 (BUN § 5) lämnat godkännande till Solen Montessori ekono-
misk förening om att bedriva förskola. Därefter har Solen Montes-
sori inkommit med begäran om att ändra verksamhetens omfatt-
ning.  
  
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska ett tidigare 
godkännande upphävas vid ändrade förhållanden såsom exempelvis 
om verksamheten ändrar omfattning eller om det på annat sätt sker 
en väsentlig förändring av verksamheten.  
 
Den förändring som Solen Montessori ekonomisk förening avser att 
göra innebär att en ny ansökan ska göras om att starta fristående 
förskola i Laholms kommun. Enligt 2 kap. 7 § skollagen ska ären-
den om godkännande av enskild huvudman för förskola handläggas 
av den kommun där utbildningen ska bedrivas. På kommunfullmäk-
tiges vägnar beslutar barn- och ungdomsnämnden i sådant ärende. 
Om huvudmannen godkänns ska bidrag lämnas enligt kommunens 
föreskrifter i Laholms kommuns författningssamling 7.4. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomsverksamheten den 27 feb-
ruari 2014.  
Ansökan om att starta fristående förskola, Solens Montessori 
 
Yrkande 
 
Annita Asplid (S), Lennart Svensson (V) och Anna-Lena Lövgren 
Melin (S): avslå Solens Montessoriförskolas ansökan om utökad 
verksamhet. 
 
Gareth Bush (FP), Ann Bengtsson (C), Lena Hallèn-Persson, John 
Löfstedt (M) och Gunilla Waldeman (Lap): bifall till Solens Mon-
tessoriförskolas ansökan om utökad verksamhet. 
      
     forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-27 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts § 26 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer proposition på Annita Asplid (S) med fleras yr-
kande mot John Löfstedts (M) med fleras yrkande och finner att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med John Löfstedts 
(M) med fleras yrkande och bifaller ansökan.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
1. Lämna godkännande till Solen Montessori ekonomisk förening 

om att bedriva förskola enligt ansökan.  
2. Godkännandet avser verksamhetsstart för fristående förskola 

senast den 1 oktober 2015.  
3. F-skattesedel ska lämnas in omgående. 
4. Senast en månad innan verksamhetsstart ska barn- och ung-

domskontoret göra en inspektion av lokalen och utemiljön. 
5. Senast en månad innan verksamhetsstart ska kopia på olycks-

fallsförsäkring ha inkommit till barn- och ungdomskontoret.  
6. Kopia på anställningsavtal för behörig förskollärare ska skickas 

in till barn- och ungdomskontoret innan verksamhetsstart. 
7. Första tillsyn av förskolan ska genomföras efter att verksamhe-

ten har varit igång i tre månader.   
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ersättanas mening 
Bo Tengqvist (S), Villemor Ekman (S), Karl Fredrik Tholin(S) anser 
att ärendet utretts under en för kort tid och att det därför ska avstyr-
kas. 


