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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 18 februari 2016 
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Maria Lundvall 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 23 februari 
 till och med den 15 mars intygas. 
 
 
……………………………………………… 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 13 Dnr 2015-000314  
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 
för år 2016.    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-
ten. 
 
Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 
nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 
viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 
sedan kommer att redovisas. 
 
Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-
der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 
finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-
slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-
verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen.      
 
Beslutsunderlag 
Beslut barn- och ungdomsnämnden 28 januari 2015, § 1. Förslag till 
internbudget för år 2016. Beredningsutskottets protokoll den 8 feb-
ruari 2016, § 8.      
_____ 
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§ 14 Dnr 2016-000046  
 
Bruttobudgetförändringar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudget- 
förändring avseende internbudgeten för 2016. Intäkter såväl som 
kostnader ökas med 9 380 tkr i förhållande till befintlig bruttoram. 
 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 
      
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. 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 netto-
anslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska anmälas till kom-
munstyrelsen. 
 
För att anpassa den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter 
den framarbetade internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 
9 380 tkr på kostnads- respektive intäktssidan. Nettoeffekten blir 
noll. 
 
            Kf ram           BUN internbudget 2016   Förändring                                     
 
Intäkter    34 613            43 993  9 380 
Kostnader  441 620          451 000  9 380 
 
Nettoram  407 007          407 007  0 
          
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 9.      
_____ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 15 Dnr 2016-000047  
 
Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 
2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investerings- 
budget för år 2016 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.      
 
Ärendebeskrivning 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli för-
senade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalning-
arna i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid 
det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 
andra skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning 
som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 
 
I normalfallet skall anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 
som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verkstäl-
lande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade inve-
steringsbudgeten. Förslag på revideringar i investeringsbudgeten tas 
fram av respektive nämnd.     
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad investeringsbudget för barn- och ungdoms-
nämnden år 2016. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 
2016, § 10.          
_____ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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§ 16 Dnr 2016-000049  
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 
hand- och växelkassor år 2016. 
      
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun- 
styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast  
användas 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 omfattning, 
bör nämnden överväga om kassan ska upphöra.      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över hand- och växelkassor år 2016. Beredningsutskot-
tets protokoll den 8 februari 2016, § 11.    
_____ 
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§ 17 Dnr 2015-000321  
 
2015 års Bokslut/Årsredovisning 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen 
för år 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av 
nämndsplanen år 2015 och överlämnar den till kommun-
styrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 
den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-
visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-
fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till 
olika intressenter, t ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvå-
nare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts 
under året både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. 
Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 
krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant 
och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig 
och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning 
och uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksam-
heter. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga ingångsvär-
den för riktlinjerna och direktiven för kommande års verksamhet.  
 
Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av kom-
munfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika priorite-
rade resultatmål i nämndsplanen. För att följa upp dessa mål skulle 
nämnderna ange indikatorer. Nämnderna ska i ett särskilt beslut be-
handla uppföljningen av nämndsplanen.    
 
Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning år 2015 och uppföljning av nämndsplan 
år 2015. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 12.   
 
 
 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-02-18  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen 
för år 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av 
nämndsplanen år 2015 och överlämnar den till kommun-
styrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
   
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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§ 18 Dnr 2015-000170  
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2015- övergång och samverkan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommunfullmäk-
tige.     
 
Ärendebeskrivning 
I skollagen (2010:800) 4 kap. 3-7 § står det angivit de krav som vi 
har att följa för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att hu-
vudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 

 
Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 
analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samtidigt 
att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utmaningar 
och/eller risker som identifieras gällande skolväsendet i kommunen. 
 
Genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete identifieras ut-
vecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både i 
verksamheten för barns och elevers lärande och utveckling. Dessa 
verkar som ett viktigt underlag för politikernas prioritering och be-
slut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är indelat i tre områden; 
kunskap och lärande, övergång och samverkan samt normer och vär-
den.       
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av målområde Övergång och samverkan den 17  
januari 2016. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 
13.      
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige      
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§ 19 Dnr 2015-000281  
 
Rutiner kring synpunkter och förslag till kommunen 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslagna rutiner för 
hantering av synpunkter och förslag.     
     
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2015 att avskaffa 
rätten att väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag från 
och med den 1 juli 2016. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att tydligt 
informera om möjligheten för medborgarna att lämna syn-
punkter/förslag beträffande kommunens verksamheter på kommu-
nens webbplats och att se till att nämnderna före utgången av 2015 
utformar rutiner för handläggningen av sådana förslag. Kommunfull-
mäktige beslutade även att kommunstyrelsen och övriga nämnder 
senast den 1 juli 2016 ska återrapportera till fullmäktige om vilka 
rutiner för hanteringen av webbsynpunkter/förslag som har beslutats. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med socialtjänsten, mil-
jökontoret, samhällsbyggnadskontoret, kultur- och utvecklingsverk-
samheten samt barn- och ungdomsverksamheten tagit fram förslag 
på rutiner för hantering av synpunkter och förslag till kommunen för 
beslut i kommunstyrelse och nämnder. 
 
Kommunchefen har gett kommunstrategen ett projektdirektiv med 
mål för projektet. En projektgrupp har tillsatts för genomförande av 
projektdirektivet och barn- och ungdomsverksamheten deltar i arbe-
tet. Verksamheterna fortsätter med projektet under våren 2016 för att 
informera nämnder och kommunstyrelse inför återrapportering i full-
mäktige senast den 1 juli 2016.      
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2016. 
Bilaga- Rutiner för barn- och ungdomsnämndens hantering av syn-
punkter och förslag till kommunen. Beredningsutskottets protokoll 
den 8 februari 2016, § 16. 
     
_____ 
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§ 20 Dnr 2015-000078  
 
Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner indelningen av kontaktpoli-
tiker från och med februari 2016.        
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden arbetar med ett system med kontaktpo-
litiker. Som kontaktpolitiker ska man besöka enheterna för att bl.a. 
skaffa sig baskunskaper om verksamheten genom t ex samtal med 
barn, föräldrar, personal och genom egna iakttagelser. I kontaktpoli-
tikerns uppdrag ingår också att skaffa sig sådan kunskap om verk-
samheten att den kan bli ett bidrag till nämndens totala arbete med 
utvärdering och kvalitetssäkring. 
 
Mot bakgrund av att några ledamöter/ersättare bytts ut under hösten 
2015 har ett nytt förslag till indelning av kontaktpolitiker, för den 
återstående tiden av mandatperioden, upprättats.      
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till indelning av kontaktpoliti-
ker. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. § 17. Barn- 
och ungdomsnämndens beslut den 28 januari 2016, § 6.        
_____ 
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§ 21 Dnr 2015-000054  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kom-
mun 2015 - Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening 
(Abacus förskola) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande förelägganden till 
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening ska kvarstå och 
att uppföljning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 31 maj 
2016.   

1. Huvudmannen ska se till att förskolan bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå (skollagen 4 kap. 2 
§).  

2. Huvudmannen ska se till att förskolechefen ansvarar för en-
hetens inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
efter barnens olika förutsättningar och behov (skollagen 2 
kap. 10 §).  

3. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskolenheten 
ges möjlighet till kompetensutveckling (skollagen 2 kap. 34 
§, 1 st) 

      
Ärendebeskrivning 
Våren 2015 genomförde Laholms kommun, barn- och ungdoms-
nämnden, tillsyn av de fristående förskolorna belägna i kommunen. 
Vid nämndens sammanträde den 25 juni 2015 förelades Skottorps 
Montessoriförskola Ekonomisk förening att vidta flera åtgärder sen-
ast den 30 oktober 2015. Barn- och ungdomskontoret har gått igenom 
det material som har kompletterats ärendet samt träffat representan-
ter från förskolan vid två tillfällen under hösten 2015.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 22 januari 
2016. Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 25 juni 2015, § 
67. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 18.    
_____ 
 
 
 
Ersättarens mening: 
Lennart Svensson (V) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till: 
Skottorps montessoriförskola ekonomisk förening.     
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§ 22 Dnr 2015-000060  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kom-
mun 2015 - Kungabarns förskola och fritidshem 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Laholms kommun gör bedömningen att föräldrakooperativet Kunga- 
barn följer författningarnas krav och avslutar därmed tillsynen.       
 
Ärendebeskrivning 
Våren 2015 genomförde Laholms kommun, barn- och ungdoms-
nämnden, tillsyn av de fristående förskolorna belägna i kommunen. 
Vid nämndens sammanträde den 25 juni 2015 beslutades i ärendet. 
Föräldrakooperativet Kungabarns förelades att vidta vissa åtgärder 
senast den 30 oktober 2015. Barn- och ungdomskontoret har gått ige-
nom det material som har kompletterats ärendet samt besökt verk-
samheten för att följa upp föreläggandet om fritidshemmet. Mot bak-
grund av detta görs en bedömning av huruvida Kungabarns förskola 
och fritidshem har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån beslutade fö-
relägganden.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 28 januari 
2016. Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 25 juni 2015, § 
66. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 19.         
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Kungabarn      
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§ 23 Dnr 2015-000056  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kom-
mun 2015 – Föräldrakooperativet Möllan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Laholms kommun gör bedömningen att föräldrakooperativet Möllan 
följer författningarnas krav och avslutar därmed tillsynen.      
 
Ärendebeskrivning 
Våren 2015 genomförde Laholms kommun, barn- och ungdoms-
nämnden, tillsyn av de fristående förskolorna belägna i kommunen. 
Vid nämndens sammanträde den 25 juni 2015 beslutades i ärendet. 
Föräldrakooperativet Möllan, huvudman för Möllans förskola och 
Kvarnens fritidshem, förelades att vidta vissa åtgärder senast den 30 
oktober 2015. Barn- och ungdomskontoret har gått igenom det 
material som har kompletterats ärendet. Mot bakgrund av detta görs 
en bedömning av huruvida Föräldrakooperativet Möllan har vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån beslutade förelägganden.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 28 januari 
2016. Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 25 juni 2015, § 
68. Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 20.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Laholms kommun gör bedömningen att föräld-
rakooperativet Möllan följer författningarnas krav och avslutar där-
med tillsynen.      
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.     
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Möllan      
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§ 24 Dnr 2016-000048  
 
Utökning av lokalytor vid Skottorpsskolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämndens samman-
träde i mars för att barn- och ungdomskontoret ska ta fram ytterligare 
underlag i ärendet.       
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med de-
lårsrapporten om nya riktlinjer gällande nämndernas lokalbehov. 
Framställning till kommunstyrelsen om förhyrning av lokaler ska 
fortsättningsvis behandlas av respektive verksamhetsansvarig 
nämnd. I förslaget från nämnden ska, utöver tillkommande hyres-
kostnader, eventuellt andra merkostnader som föranleds av förhyr-
ningen redovisas. Vidare ska övriga kostnadseffekter för verksam-
heten framgå. Därutöver ska beskrivas hur nämnden planerar att  
finansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som mo-
tiverar förhyrningen samt konsekvenser av utebliven förhyrning. 
Finansieringen kan ske inom befintliga medel eller externa bidrag 
och ersättningar. I det fall det krävs tillkommande resurser i form av 
utökad budgetram måste naturligtvis detta också framgå. 
 
Kommunens sydvästra hörn är den del där tillväxten förväntas vara 
störst. Vi kan se det på efterfrågan av förskoleplatser där det finns en 
risk att efterfrågan överstiger antalet tomma platser redan till hösten. 
För Skottorps skolas del är man i ett läge där skolan succesivt går 
från att vara en klass per årskull till att bli tvåparallellig. Som en be-
skrivning av utvecklingen kan nämnas att till sommaren slutar 17 
elever i årskurs 6 men som ersätts vid höstterminsstarten av cirka 37 
förskoleklasselever. Skolan behöver byggas ut inom de närmaste 
åren men redan till hösten kommer den sannolikt att behöva förstär-
kas med paviljonger.      
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Ärendet återremitteras till barn- och ungdoms-
nämndens sammanträde i mars för att barn- och ungdomskontoret 
ska ta fram ytterligare underlag i ärendet. 
 
  forts 
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Forts § 24 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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§ 25 Dnr 2016-000002  
 
Anmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna 
      
Beslutsunderlag 
Förteckning den 12 februari 2016.  
_____ 
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§ 26 Dnr 2016-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
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 skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behand-
ling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till 
barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälan om kränkande behandling mm den 12 feb-
ruari 2016.     
_____ 
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§ 27 Dnr 2016-000001  
 
Delegationsanmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 
handlingarna.     
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 12 februari 2016. 
_____ 
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§ 28 Dnr 2016-000005  
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 
 

a) Verksamhetsplan år 2016 
Per Jangen 

b) Region Hallands projekt “From Great to Excellent” 
Per Jangen 

c) Byggprojekt 
 Nya Glänninge skola 
 Förskolan i Allarp 
 Ombyggnation av Lagaholmsskolan 
 Vallmons förskola 
Per Jangen 

d) Kö till förskolan 
 Paviljonger i Vallberga 
 Tillfällig förskola i Lilla Tjärby 
 Informationsbrev till vårdnadshavare gällande kö till förskolan 
Per Jangen 

e) Information från verksamheten 
 Sociala medier och spärr för internet 
 Träff med Båstad kommun 
Per Jangen 

f) Frågeställningar kring kontaktpolitikerbesök 
Maria Bronelius/Jonas Hellsten 

g) Uppföljning av personalutveckling inom barn- och ung-
domsnämndens verksamheter 
Maria Bronelius 

 
_____ 


