
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

 

§ Ärendelista 
 

§ 73 Dnr 2019-000323 

Ändring av föredragningslistan 

§ 74 Dnr 2019-000191 

Budgetuppföljning 2 2019 

§ 75 Dnr 2019-000233 

Yttrande över granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett 

användarperspektiv 

§ 76 Dnr 2019-000263 

Yttrande över handlingsplan - Skydd mot olyckor 2020-2023 

§ 77 Dnr 2019-000288 

Införande av retroaktiv avgiftskontroll inom förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg 

§ 78 Dnr 2019-000280 

Förnyat godkännande av Skottorps Montessori förskola (förskolan Abacus) 

§ 79 Dnr 2019-000279 

Förnyat godkännande av Föräldrakooperativet Grävlingen (Förskolan 

Grävlingen) 

§ 80 Dnr 2019-000262 

Förnyat godkännande av Föräldrakooperativet Kungabarn (Förskolan 

Kungabarn) 

§ 81 Dnr 2019-000160 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - 

Målområde Normer och värden 

§ 82 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 83 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 84 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 85 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 86 Dnr 2019-000321 



 

 

 

 

Gemensamt uppdrag till BUN/KUN- samverkan för att öka 

gymnasiebehörigheten 

§ 87 Dnr 2019-000320 
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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 september 
2019 

 
Protokollet som justerats den 27 september 2019, 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 27 september  

till och med den 20 oktober 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (14) 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:50, ajournering 15:20–15:40 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Johan Johansson (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Anita Fast (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) 

 Fredrik Lindqvist (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)  

 

Övriga deltagande  Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Kristina Svensson (SD), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Isa Norell, ekonom §74 

 Louise Robertsson, ekonom §74 

 Sophia Sävås, skoljurist §74, §§ 78–80 

 Henrik Widaeus, kvalitetsutvecklare §75, §85 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare §75, §81 

 Monica Williamsson, tf. avdelningschef förskola §85 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Fredrik Lindqvist (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 september klockan 09:30 

 

Paragrafer  §§ 73-87 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Fredrik Lindqvist (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2019-000323  

 

Ändring av föredragningslistan 

 

 

Ärende nummer 2 på föredragningslistan, Redogörelse för möbelin-

köp till nya Glänningeskolan, utgår.     

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2019-000191  

 

Budgetuppföljning 2 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 2019 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  Den första budget-

uppföljningen utgår från redovisningen per sista april och den andra 

per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts sam-

man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 

ett och samma tillfälle under oktober. Delårsrapporten upprättas 

också efter redovisningen per den 31 augusti. I den nu förestående 

uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till upp-följ-

ningen av de gemensamma resultatmålen som kopplats till de inrikt-

ningsmål som särskilt pekats ut som angelägna i kommunplanen. 

Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspecifika resul-

tatmålen i sina respektive nämndsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2, 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 september § 57.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2019-000233  

 

Yttrande över granskning av kommunens IT-organisation  

utifrån ett användarperspektiv 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019 som svar till 

kommunrevisionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om kommunstyrelsen styr och följer upp kommunens IT-verksamhet 

på ett ändamålsenligt sätt samt om barn- och ungdomsnämnden har 

en ändamålsenlig planering för den digitala utvecklingen. Av gransk-

ningen framkommer att kommunstyrelsen brister i såväl styrningen 

som uppföljningen av kommunens IT-verksamhet. Granskningen 

påvisar att kommunens IT-struktur är fragmenterad och otydlig. 

Kommunstyrelsen har heller inte genomfört uppföljningar eller ut-

värderingar av verksamheten. Därtill anses även barn- och ungdoms-

nämnden brista i sin styrning av IT-strukturen inom skolans område.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 september 

2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 17 september § 59.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2019-000263  

 

Yttrande över handlingsplan - Skydd mot olyckor 2020–2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn och ungdomsnämnden har inget att erinra mot handlingspro-

grammet för skydd mot olyckor 2020–2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges 

kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn 

till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot 

olyckor. Handlingsprogrammet omfattar både förebyggande verk-

samhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av 

kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet 

antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett vä-

sentligt intresse i saken. Kommunstyrelsen önskar barn- och ung-

domsnämndens yttrande över förslaget till handlingsprogram senast 

den 14 oktober 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020–2023. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2019-000288  

 

Införande av retroaktiv avgiftskontroll inom förskola, fritids-

hem och pedagogisk omsorg  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att genomföra retroaktiv av-

giftskontroll inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

fr.o.m. inkomståret 2017.  

 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna revidering av 

riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i La-

holms kommun. Revideringen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2019.    

 

Ärendebeskrivning 

Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg baseras 

på regler för maxtaxa enligt förordning (2001:160) om statsbidrag 

till kommuner som tillämpar maxtaxa. Avgiften beräknas som en 

procentsats eller maxbelopp baserat på hushållets avgiftsgrundande 

inkomst. Enligt barn- och ungdomsnämndens riktlinjer gällande för-

skola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska inkomstuppgifter läm-

nas till kommunen under barnets inskolningstid. Därefter är föräldrar 

och hushållet skyldiga att lämna in nya uppgifter vid förändring eller 

efter begäran av kommunen. Felaktiga uppgifter kan innebära betal-

ningsskyldighet uppkommer i efterhand. Barn- och ungdomskon-

toret har hittills inte kontrollerat föräldrars eller hushållets inkomst-

uppgifter i jämförelse med de uppgifter som lämnats till kommunen.  

En ändring föreslås i barn- och ungdomsnämndens riktlinjer som in-

nebär att barn- och ungdomskontoret genomför retroaktiv avgifts-

kontroll fr.o.m. inkomståret 2017. I de fall föräldrar eller hushållet 

har debiterats utifrån felaktiga inkomstuppgifter kan en efterdebite-

ring eller återbetalning ske upp till tre år efter den månad ändringen 

avser. Den retroaktiva avgiftskontrollen görs på en beräkning av års-

inkomsten delat med tolv.   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2019.  

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i  

Laholms kommun.  

 

_____ 

 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2019-000280  

 

Förnyat godkännande av Skottorps Montessoriförskola 

(förskolan Abacus) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut gäl-

lande att bedriva förskola för Skottorps Montessoriförskola, Ekono-

misk förening, huvudman för den fristående förskolan Abacus. 

 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt 2 kap. 5 § 

skollagen till Skottorps Montessoriförskola, Ekonomisk förening, 

huvudman för den fristående förskolan Abacus om att bedriva fort-

satt förskoleverksamhet med maximalt 25 förskoleplatser. 

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

oktober 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det den kommun där den 

fristående förskolan ska bedrivas som godkänner den enskilda hu-

vudmannen. På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ung-

domsnämnden i ärenden om godkännande av enskild huvudman som 

avser att bedriva förskola. Förskolan Abacus har ett äldre godkän-

nande som inte är fattat enligt 2 kap. 5 § skollagen vilket medför att 

barn- och ungdomskontoret anser att förskolan bör ha ett godkän-

nande enligt gällande lagstiftning.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 septem-

ber 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2019-000279  

 

Förnyat godkännande av Föräldrakooperativet Grävlingen 

(Förskolan Grävlingen)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut gäl-

lande att bedriva förskola för Föräldrakooperativet Grävlingen, hu-

vudman för den fristående förskolan Grävlingen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt 2 kap. 5 § 

skollagen till Föräldrakooperativet Grävlingen, huvudman för den 

fristående förskolan Grävlingen om att bedriva fortsatt förskoleverk-

samhet med maximalt 25 förskoleplatser. 

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

oktober 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det den kommun där den 

fristående förskolan ska bedrivas som godkänner den enskilda hu-

vudmannen. På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ung-

domsnämnden i ärenden om godkännande av enskild huvudman som 

avser att bedriva förskola. Förskolan Grävlingen har ett äldre god-

kännande som inte är fattat enligt 2 kap. 5 § skollagen vilket medför 

att barn- och ungdomskontoret anser att förskolan bör ha ett godkän-

nande enligt gällande lagstiftning.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 septem-

ber 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2019-000262  

 

Förnyat godkännande av Föräldrakooperativet Kungabarn 

(Förskolan Kungabarn)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut gäl-

lande att bedriva förskola för Föräldrakooperativet Kungabarn, hu-

vudman för den fristående förskolan Kungabarn. 

 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt 2 kap. 5 § 

skollagen till Föräldrakooperativet Kungabarn, huvudman för den 

fristående förskolan Kungabarn om att bedriva fortsatt förskoleverk-

samhet med maximalt 30 förskoleplatser. 

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

oktober 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det den kommun där den 

fristående förskolan ska bedrivas som godkänner den enskilda hu-

vudmannen. På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ung-

domsnämnden i ärenden om godkännande av enskild huvudman som 

avser att bedriva förskola. Förskolan Kungabarn har ett äldre god-

kännande som inte är fattat enligt 2 kap. 5 § skollagen vilket medför 

att barn- och ungdomskontoret anser att förskolan bör ha ett godkän-

nande enligt gällande lagstiftning.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 septem-

ber 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2019-000160  

 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - 

Målområde Normer och värden 

 

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. Redovisningen avser målområdet normer och värden. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av målområde normer och värden 2018/2019.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2019-000007  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna 

till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 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 anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut den 18 september 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 september 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2019-000006  

 

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 18 september 2019. 

Förteckning över anmälningar den 18 september 2019.    

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2019-000005  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på förskolan/skolan som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att 

anmäla detta till rektor. Vidare är rektor skyldig att anmäla att ett 

barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvudman-

nen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden 

när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas vid nästkom-

mande nämndssammanträde.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 18 sep-

tember 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

      Information från verksamheten 

    Rekrytering av avdelningschefer  

    Rekrytering av rektor till Knäredsskolan  

    Richard Mortenlind 

 

   Digitalisering- nuläge och strategiska ställningstagande 

   Henrik Widaeus 

 

    Strategiska processer för Skottorpsskolan och Mumindalen 

    Förskola Blåkulla 

    Förskola Knäred 

  Monika Williamsson 

 

  Förnyade uppdrag/direktiv angående skolutredningen 

  Maria Bronelius  

  _____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2019-000321  

 

Gemensamt uppdrag till BUN/KUN- samverkan för att öka 

gymnasiebehörigheten  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsverksamheten i 

uppdrag att 

 

-utreda frågan om att hitta ett effektivt och rationellt arbete om   pro-

blemställningar inom KAA (Kommunalt Aktivitets Ansvar). 

 

-redovisa ett gemensamt arbetssätt som minskar antalet obehöriga till 

gymnasieskolan. 

 

-redovisa till nämnden löpande om hur arbetet fortgår med problem 

och lösningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och kultur-och utveckl-

ingsnämndens ordförande har i gemensam skrivelse daterad 2019-

09-16 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden och kultur- och  

utvecklingsnämnden ger verksamheterna inom respektive nämnd 

uppdrag som syftar till förbättrad samverkan mellan verksamheterna 

för att bland annat öka gymnasiebehörigheten och hitta effektivare 

arbetssätt inom KAA (Kommunalt Aktivitets Ansvar).  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse/Uppdragsbeskrivning daterad den 16 september 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2019–000320  

 

Gemensamt uppdrag till BUN/KUN- lokalanvändning för  

Lagaholmsskolan och Campus Laholm 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsverksamheten i 

uppdrag att utreda frågan om att lösa lokalanvändningen för Laga-

holmsskolan och Campus Laholm. En redovisning till nämnden skall 

göras senast i november.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och kultur-och utveckl-

ingsnämndens ordförande har i gemensam skrivelse daterad 2019-

09-16 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden och kultur- och ut-

vecklingsnämnden ger verksamheterna inom respektive nämnd i 

uppdrag att utreda frågan om att lösa lokalanvändningen för Laga-

holmsskolan och Campus Laholm. En redovisning till nämnderna 

skall göras senast i november.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse/Uppdragsbeskrivning daterad den 16 september 2019.  

_____ 

 

      

 

 


