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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 16 december 
2016 

 
Protokollet som justerats den 20 december 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 december 2016 

till och med den 17 januari 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  
 

Plats och tid Vallåsens Värdshus, Våxtorp  

 klockan 08:00-12:15, ajournering kl.09:30-10:00 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) §§107-120 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Per Persson (C) 

 Angela Magnusson (M) §106 

 

 

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare §§107-120 

 Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Sophia Sävås, utredare §§ 112-113, §119a 

 Tommy Karlsson, ekonom  

 Monica Williamsson, chef enheten för flerspråkighet och integration §113 

 Anitha Tillman, rektor §115 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Per Persson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 december klockan 09:00 

 

Paragrafer  §§ 106-120 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Per Persson (C)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2016-000076  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-november 

månad. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 december § 75. 

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2016-000218  

 

Fördelningssystem för förskolor  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ersättningen per barn i förskolan ändras till tre nivåer. 

0-20 timmar per vecka 

20.01-40 timmar per vecka 

40.01- timmar per vecka 

 

Ärendebeskrivning 

I nuvarande system fördelas förskolepengen i två nivåer, mindre än 

15 timmar per vecka och mer än 15 timmar per vecka. Går även att 

skriva <15 timmar eller 15< timmar per vecka. Det nya förslaget är 

tre nivåer. Förslaget innebär att nivåerna blir: 0-20 timmar per vecka; 

20.01-40 timmar per vecka samt mer än 40 timmar per vecka. 

 

En anledning till att nivåerna behöver revideras är att vistelsetiderna 

för barnen blivit allt längre och att detta leder till högre kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 

2016. 

Barn- och ungdomskontorets underlag den 18 oktober 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 76. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2016-000208  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget på 

verksamhetsnivå för år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

När kommunfullmäktige har antagit ramen för barn- och ungdoms-

nämnden fördelas tilldelade resurser till respektive ansvarsområde, 

antingen via ett fördelningssystem eller via ett äskandesystem. Varje 

ansvarsområde fördelar sedan tilldelade resurser på sina olika verk-

samheter och aktiviteter.  

 

Fördelningen av de ekonomiska resurserna blir i december klart på 

verksamhetsnivå och används i beräkningen av bidrag till enskild 

verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget på verksam-

hetsnivå för år 2017.   

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 77.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner  

förslaget till internbudget på verksamhetsnivå för år 2017. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2016-000210  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag 2017 

 

Friskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

Åk F-3  82 719 kr/år 

Åk 4-6  89 911 kr/år 

Åk 7-9        99 040 kr/år  

  

Ärendebeskrivning 

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 basera 

sig på kommunens budget och är uppdelat i ett grundbelopp och ett 

tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksamheten blivit god-

känd 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 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2017.  

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 78  

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2016-000209  

 

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag år 2017 

 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6%)  

36 525 kr/år 

 

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

0-20 timmar per vecka 96 782 kr/år 

20-40 timmar per vecka 119 523 kr/år 

40< timmar per vecka 143 175 kr/år  

 

Ärendebeskrivning 

I skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna bi-

drag 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. Bidra-

get ska basera sig på kommunens budget och är upp-delat i ett grund-

belopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksam-

heten blivit godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag ges 

endast för barn som har Laholms kommun som sin hemkommun.  

 

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. 

  forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2017.  

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 79. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2016-000211  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala  

förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt  

följande  

 

Förskolan  

0-20 timmar per vecka 90 794 kr/år 

20-40 timmar per vecka 112 248 kr/år 

40< timmar per vecka 134 561 kr/år 

 

Grundskolan  

Åk F-3          78 037 kr/år  

Åk 4-6          84 822 kr/år  

Åk 7-9          93 434 kr/år  

 

Fritidshem 34 135 kr/år          

 

Ärendebeskrivning 

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 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2017.  

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 80. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2016-000229  

 

Anordnande av fjärrundervisning/distansundervisning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fjärrundervisning i dagslä-

get inte ska anordnas. Ny prövning ska göras om behovet av under-

visning enligt skolförordning 5a kap. förändras.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdnadshavare till elev vid en skola i Laholms kommun har ansökt 

om att erhålla distansundervisning, s.k. fjärrundervisning. Ansökan 

avser inte enstaka ämne, utan all undervisning som eleven ska ges. 

 

 I skollagen 23 kap. 3 § framgår att undervisning i grundskolan inte 

kan bedrivas på entreprenad. I enlighet med denna bestämmelse har 

Skolinspektionen i tillsynsbeslut av Härjedalens kommun förelagt 

kommunen om att upphöra med distansundervisning (dnr 43-

2014:3272). I detta beslut hänvisas till otillåten entreprenad. Vidare 

har Skolinspektionen förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder så 

att elevens rätt till utbildning tillgodoses (dnr 411-2014:5536). I 

ärendet hade kommunen anordnat distansundervisning för en elev 

vid Sofia Distans. I beslutet framgår bl.a. att utgångspunkten är att 

eleverna ska ha sin undervisning i skolans lokaler under lärares led-

ning. Den undervisning som bedrivs av Sofia Distans är visserligen 

planerad av en lärare vid Sofia skola, men det kan enligt Skolinspekt-

ionen inte anses att arbetet som eleven genomför sker under lärares 

ledning. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2016.  

Beslut Skolinspektionen, dnr 411-2014:5536. 

Utdrag ur Skolinspektionens beslut, dnr 43-2014:3272. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2016-000226  

 

Revidering av riktlinjer för utbildning och integration av nyan-

lända barn och elever i förskolan och skolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Revidering av riktlinjerna godkänns och träder i kraft den 1  

januari 2017.  

2. Den del i riktlinjerna som avser skolans verksamhet börjar  

tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017. 

3. Den del i riktlinjerna som avser förskolans verksamhet börjar till-

lämpas fr.o.m. höstterminen 2017. Våren 2017 ska arbete bedrivas 

för att anpassa verksamheten mot de nya riktlinjerna.  

 

Ärendebeskrivning 

För snart två år sedan antog barn- och ungdomsnämnden riktlinjer 

för utbildning och integration av nyanlända barn och elever i försko-

lan och skolan. Mycket har hänt på området sedan dess, bland annat 

har flera ändringar gjorts i skollagen för att anpassa regelverket mot 

de förändringar som sker i samhället och för att säkerställa nyanlända 

barn och elevers undervisning.  

 

Mot bakgrund av de lagändringar som gjorts för elever i grundskolan 

har barn- och ungdomsnämndens riktlinjer reviderats. Vad gäller för-

skolans verksamhet har riktlinjerna anpassats mot det stödmaterial 

som Skolverket har givit ut, Flera språk i förskolan, i teori och prak-

tik. Bland annat innebär det att organiserat modersmålsstöd tas bort 

för att istället ersättas med flerspråkigt arbetssätt.   

 

Beslutsunderlag 

Revidering av riktlinjer för utbildning och integration av nyanlända 

barn och elever i förskolan och skolan, 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 81.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gareth Bush (L): Återremiss för vidare utredning om hur arbetet med  

riktlinjerna ska bedrivas på förskolorna. 
 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Martin Lönnstam (C): Bifall till  

beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

  forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Gareth Bushs  

förslag om återremiss och finner att nämnden vill avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde.  

 

Därefter frågar ordföranden om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla Jonas 

Hellstens m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

 

Reservation 

Gareth Bush (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

_____ 
 

Ersättares mening 
Lennart Svensson (V) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut.  
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2016-000130  

 

Uppföljning av beslut fattade av barn- och ungdomsnämnden 

under år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 

den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för år 2016 fram-

går det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämn-

dens beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas två gånger 

per år.  

 

Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som hittills 

fattats av barn- och ungdomsnämnden under 2016. De beslut som 

redovisas är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om 

åtgärder som ska vidtas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse den 26 november 

2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 december, § 82.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2016-000013  

 

Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

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 27 oktober valde justeraren föl-

jande delegationsbeslut för redovisning: 

 

Delegat 

Rektor Specialenheten  Beslut om att integrera elev som har 

rätt till utbildning i grundskolan.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2016-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 § § får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 35 § anmälas till barn- och ungdomsnämnden 

i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 7 december 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2016-000004  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och  

lägger 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 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 redovi-

sas vid nästkommande nämndssammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda kränkningar den 7 december 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2016-000002  

 

Anmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-

nämnden under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 7 december 2016. 

Förteckning över anmälningar den 7 december 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2016-000005  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

a) Analys av betyg 

    Sophia Sävås 

 

b) Öppna jämförelser 

    Per Jangen 

 

c) Förskoleplatser 

    Per Jangen 

 

d) Information från verksamheten 

    Skolskjuts 

    Tillsynsbeslut grundsärskola   

    Per Jangen 

     _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2016-000035  

 

Utökning av lokalytor inom barn- och ungdomsnämndens  

verksamheter 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av  

Kommunfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta den 

ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommunen enligt nedan. 

 

1. Soutterrängplanet under Fridhemsgården snarast utrustas för att 

senast 31 januari 2017 kunna tas i anspråk för att tillfälligt öppna 

en förskoleavdelning. 

2. Paviljong motsvarande en förskoleavdelning att placeras vid 

Blåkulla förskola. 

 

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 fi-

nansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som moti-

verar 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 detta också framgå. 

 

Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun har stadigt ökat de 

senaste åren. Stigande efterfrågan har inneburit att antalet perma-

nenta platser ökat genom nybyggda förskolor i Lilla Tjärby och His-

hult samt ett pågående projekt med en ny förskola i Allarp som skall 

vara klar sommaren 2017.  

 

Trots nybyggnationer har det varit nödvändigt med tillfälliga lös-

ningar för att motsvara efterfrågan. Bara under 2016 har tillgången 

till förskoleplatser förstärkts genom paviljonger i Våxtorp, Vallberga 

och genom ombyggnation en lokal i Knäred. Under första halvåret 

2016 bedrevs även förskoleverksamhet i en paviljong vid Veinge 

skola. Den avvecklades till höstterminsstarten 2016 då skolan nu be-

driver fritidshemsverksamhet där.           forts. 
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forts. 

 

Kommunfullmäktige har givit Kommunfastigheter i Laholm AB i 

uppdrag att renovera och bygga ut förskolan Vallmon i Ränneslöv 

till att omfatta ytterligare en avdelning. Den utökningen är redan ge-

nomförd genom att de evakueringspaviljonger som uppförts vid 

Vallberga skola omfattar tre avdelningar.  

 

Antalet barn per årskull är en faktor som naturligtvis påverkar efter-

frågan på platser men antalet födda barn per år i kommunen skiljer 

sig normalt inte på något dramatiskt vis mellan åren. Prognosen för 

antalet födda barn 2016 pekar dock mot en ovanligt stor kull på över 

300 födda barn. Det skulle innebära den största kullen sedan början 

av 1990-talet och kommer att öka behovet av platser.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 


