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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 juni 2013 
 
Protokollet, som justerats den 28 juni 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 28 juni till och 
med den 19 juli 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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Plats och tid Vandrarhemmet, Laholm, kl 08.00-15.45 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M)  §§ 65-74, 77-78, 82 a-b 
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 Villemo Ekman (S) 
 John Löfstedt (M) 
 Fredrik Lindqvist (C) 
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Övriga deltagande  
 Maria Bronelius (C), ersättare 
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 Tommy Karlsson, ekonom §§ 65-66, 82 a 
 Per Jangen, utbildningschef  
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Utses att justera Annita Asplid (S) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-06-28 klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  65-82 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Annita Asplid 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 65 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 17 juni, § 37. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
___ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 66 Dnr 2013-000153 
 
Besparingsåtgärder i syfte att begränsa det befarade 
budgetunderskottet 
 
Ärendet 
 
I syfte att minska risken för att kommunen ska hamna i mycket all-
varliga finansiella problem har kommunstyrelsen den 14 maj 2013 
gett samtliga nämnder och verksamheter följande direktiv och rikt-
linjer: 
 
1. Mycket stor restriktivitet ska gälla vid återbesättning av va-

kanta tjänster. Verksamhetschef ska pröva varje ärende. Åter-
besättning får endast ske då andra alternativ har prövats och de 
negativa konsekvenserna av att inte genomföra en anställning 
blir betydande. Personalutskottet ges i uppdrag att snarast ut-
forma detaljerade anvisningar för återbesättning av tjänster. 

 
2. Nya tjänster får endast inrättas om syftet är att tillgodose 

volymmässiga behov. 
 
3. Tillsvidare gäller att tillkommande lokaler inte får hyras in ex-

ternt. Undantag från denna regel gäller boende med tillhörande 
lokaler inom verksamheter för LSS och mottagande av ensam-
kommande ungdomar. 

 
4. Nämnderna anmodas att inom sina verksamheter vara återhåll-

samma med externa utbildningar och konferenser. I de fall det 
ändå anses särskilt angeläget ska deltagande eller genomfö-
rande ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

 
5. Redan planerade projekt eller andra åtgärder som syftar till att 

höja ambitionsnivåer eller serviceutbud ska prövas på nytt. 
 

6. En allmän återhållsamhet ska gälla vid inköp av såväl varor 
som tjänster som inte är uppenbart behövliga för verksamhetens 
dagliga drift. Annonser, marknadsföring, inventarier och kom-
munikationsutrustning utgör exempel på sådana inköp. 

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 66 
 
7. Samtliga nämnder ska senast den 30 juni 2013 behandla dessa 

direktiv för att ta ställning till hur de kan tillämpas inom re-
spektive nämnds ansvarsområde. Besluten ska därefter redovi-
sas till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsen protokoll den 14 maj 2013, § 124. Tjänsteskri-
velse från barn- och ungdomskontoret den 19 juni 2013. Bered-
ningsutskottets protokoll den 17 juni, § 38. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M): bifall till barn- och ungdomskontorets förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Hellstens yrkan-
de och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskonto-
rets tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 67 Dnr 2012-000359 
 
Deluppföljning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn, våren 
2013 
 
Ärendet 
 
Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört regelbunden till-
syn i Laholms kommun. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställ-
ning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ung-
domar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer 
om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på 
verksamheten.  
 
Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och be-
dömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga 
huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör hu-
vudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett 
beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verk-
samheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande 
beslut 
 
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen ska redovisa till 
Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna 
senast den 28 augusti 2013. Laholms kommun har dock begärt för-
längd svarstid och kommer att redovisa planerade åtgärder i sep-
tember 2013. Med anledning av att två skolor markant avvek från 
skollagens krav begärde Skolinspektionen en delredovisning avse-
ende Hishults skola och Ysbyskolan före höstterminens start.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets svar gällande Hishults skola och 
Ysbyskolan med bilagor från rektor för Hishults skola och rektor 
för Ysbyskolan. Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 39. 

 

Yrkanden’ 
 
Kent-Arne Andersson (C): barn- och ungdomsnämnden godkänner 
och överlämnar barn- och ungdomskontorets svar till Skolinspek-
tionen.                                                                                                                      

              forts 
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Forts BUN § 67 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkandet och fin-
ner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner och överlämnar barn- och 
ungdomskontorets svar till Skolinspektionen  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 

   Kommunstyrelsen för kännedom 
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BUN § 68 Dnr 2011-000298 
 
Eventuell förlängning för KomTek i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
KomTeks verksamhet syftar till att öka intresset för teknik- och ent-
reprenörskap i samhället. Verksamheten startade som projekt 2003 
och är sedan 2006 en permanent del av Barn- och ungdomsförvalt-
ningen i Halmstad. 
 
Laholms kommun har ingått ett samarbetsavtal med Halmstad kom-
mun avseende uppbyggnad av Komtek i Laholms kommun genom 
ett gemensamt beslut av presidierna i barn- och ungdomsnämnden 
samt kultur- och utvecklingsnämnden. Avtalet avser perioden 1 sep-
tember 2012 till 31 augusti 2013. 
 
Den 25 oktober 2012 beslutade barn- och ungdomsnämnden att 
beslut ska tas senast i maj 2013 om KomTek ska in i den ordinarie 
verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
 
Utvärdering av KomTeks verksamhet. Beredningsutskottets 
protokoll den 17 juni, § 40. 

 

Yrkanden 
 
Gareth Bush (FP): återremiss av ärendet till nämndens sammanträde i 
augusti 
 
Beslutsgång 
 
 Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Bushs yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden återremitterar ärendet till nämndens 
sammanträde i augusti. 
 
_____ 
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BUN § 69 Dnr 2013-000103 
 
Rapport från LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken i 
Laholm 2012 
 
Ärendet 
 
Laholms kommun har för första gången genomfört Ungdomsstyrel-
sens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) under 
hösten 2012. LUPP-enkäten är ett steg i att implementera den plan 
för samverkan, dialog och inflytande med unga som kommunfull-
mäktige fattade beslut om i juni 2011.  
 
Kommunstyrelsen har remitterat rapporten till bland annat barn- 
och ungdomsnämnden som senast den 30 juni 2013 ska redovisa 
hur nämnden avser att förfara med resultatet från enkäten i sitt fort-
satta arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2013. 
Rapport om lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2012. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013, § 61. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 juni 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 41. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna barn- och ung-
domskontorets tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen. 

                      _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 70 Dnr 2013-000097 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder vid skadegörelse på 
kommunens skolor 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag daterat den 31 januari 2013 föreslås bland 
annat att kostnaderna för skadegörelse på kommunens skolor under 
de tre senaste åren tas fram och att åtgärder vidtas för att skapa en 
mer positiv miljö för skolorna. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 26 februari 2013, överlåtit till 
barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 31 januari 2013. Kommunfullmäktiges be-
slut den 26 februari, § 32. Barn- och ungdomskontorets tjänsteskri-
velse från den 31 maj 2013. Beredningsutskottets protokoll den 17 
juni, § 42.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden bifaller medborgarförslaget i 
den del det handlar om att informera eleverna om 
kostnaderna för skadegörelse och hur kommunens 
underhållsbudget för fastigheter är disponerad samt att bättre 
nyttja elevråden för dialog kring skolornas inne- och 
utemiljö. 

2. Medborgarförslaget avslås vad gäller fördelning av medel till 
elevråden. 

  ____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Medborgarförslagets initiativtagare 
Kommunfullmäktige 
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BUN § 71 Dnr 2013-000183 
 
Lokalbehov Veingeskolan 
 
Ärendet 
 
Den om- och tillbyggda Veingeskolan togs i bruk under hösttermi-
nen 2012 efter en lång bygg- och projekteringstid. Lokalerna är än-
damålsenliga, funktionella och väl anpassade för den planerade 
verksamheten. Avgränsningen för varje arbetslag minskar dock i 
viss mån flexibiliteten när det gäller användningen av lokalerna. 
Om elevtalen i en viss ålder ökar och lokalerna inte räcker till är det 
inte alltid enkelt att utöka verksamheten. De elevprognoser som låg 
till grund för om och tillbyggnaden stämmer med det antal elever 
som idag går på skolan med ett undantag. 
 
Lokalerna som skapats för eleverna i Förskoleklass – årskurs 3 är 
även planerade att användas för fritidshemsverksamheten mornar, 
eftermiddagar och under skollov. Lokalerna F-3 visar sig nu inte 
räcka till i nuvarande utformning då elevtalet är högre än planerat. 
Men framförallt har fritidshemsverksamheten på grund av ökad 
nyttjandegrad vuxit till nästan det dubbla från det att ombyggnatio-
nen projekterades till idag.  
 
Fritishemsverksamhetens nuvarande elevtal gör det nödvändigt att 
skapa alternativa lokaler vid skolan för att när hela verksamheten 
hittat sina former skapa utrymme på skolan. Behovet är verksam-
hetsytor på cirka 180 kvm och behoven väntas finnas de två när-
maste läsåren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse från den 20 juni 2013.  
Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 43. 
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C): bifall till barn- och ungdomskontorets 
förslag till beslut. 
 
 
 
                       forts 
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Forts BUN § 71 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkandet och fin-
ner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt servicenämnden att ta fram 
förslag på lokal för fritidshemsverksamhet (lokalyta 180 kvm) vid 
Veingeskolan. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Servicenämnden



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 
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BUN § 72 Dnr 2013-000169 
 
Plansamråd - detaljplan för del av Ysby 21:4, småhustomter 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till 
detaljplan för del av Ysby 21:4, Laholms kommun. Planområdet 
ligger i nordöstra Ysby, norr om Perstorpsvägen och öster om Brö-
dåkravägen.  
 
Ärendets beredning 
 
Mot bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden lagt förslag om 
att lägga ned Ysbyskolan ifrågasätter barn- och ungdomsnämnden 
skrivningen i planförslaget bland annat på sidan 3 och 7 då ett till-
skott på tio villatomter inte innebär som förstärkning som säkerstäl-
ler att skollagens krav på skolverksamheten uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 29 maj 
2013. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 juni 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 44. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden
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BUN § 73 Dnr 2013-000180 
 
Uppföljning av verkställigheten av barn- och 
ungdomsnämndens beslut 
 
Ärendet 
 
I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2013 framgår 
det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämnd-
ens beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas en gång per 
år. 
 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som fattades 
av barn- och ungdomsnämnden under 2012. De beslut som redo-
visas är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om åtgär-
der som ska vidtas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 juni 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 45. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
den till handlingarna. 
____ 
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BUN § 74 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 12 juni 2013. Be-
redningsutskottets protokoll den 17 juni, § 46. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 75 Dnr 2013-000159 
 
Remiss Tid för undervisning- lärares arbete med skriftliga 
individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) 
 
Ärendet 
 
Utbildningsdepartementet har remitterat departementspromemorian 
”Tid för undervisning- lärares arbete med skriftliga individuella ut-
vecklingsplaner” (Ds 2013:23) till Laholms kommun.  
 
Promemorian behandlar lärarnas administrativa arbete och hur detta 
kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje 
elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.  
 
I promemorian föreslås att skriftliga individuella utvecklingsplaner 
i årskurs 1-5 (1-6 för specialskolan) upprättas en gång per läsår, i 
samband med ett av utvecklingssamtalen, i stället för varje termin. 
Dessutom föreslås att kravet på skriftliga individuella utvecklings-
planer avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan och i årskurs 6 i same-
skolan samt i grundsärskolans årskurser 6-9 och i specialskolans 
årskurser 7-10 i de ämnen där betyg sätts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet Tid för undervisning –  
lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 26 juni 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 47. 
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C): barn- och ungdomsnämnden godkänner och 
överlämnar barn- och ungdomskontorets remissvar till Utbildningsde-
partementet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkandet och finner 
att nämnden bifaller yrkandet. 
 
 
                                         forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 75 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner och överlämnar barn- och ung-
domskontorets remissvar till Utbildningsdepartementet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 76 Dnr 2013-000184 
 
Skolskjutsplan för 2013/2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden har att fastställa skolskjutsplan för 
läsåret 2013/2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skolskjutsplan för läsåret 2013/2014 som presenteras muntligt vid 
sammanträdet. Beredningsutskottets protokoll den 17 juni, § 48. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner skolskjutsplan för läsåret 
2013/2014. 
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 77 Dnr 2012-000262  
 
Utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter (PIM-utbildning) 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige antog barn- och ungdomsnämndens förslag att 
samtliga medarbetare inom barn- och ungdomsnämndens verk-
samheter 2011 och 2012 ska genomföra en utbildningsinsats inom 
IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Detta innebär att 
samtliga medarbetare ska genomföra Skolverkets PIM-utbildning- 
praktisk IT och mediekompetens steg 3. Då alla medarbetare inte är 
klara med utbildningen kom arbetet att fortsätta under våren 2013. 
 
Den medarbetare som av något skäl inte kan genomföra utbildning-
en har fått inkomma med en begäran om entledigande mot bak-
grund av att genomförandet av PIM-utbildningen är ett beslut av 
barn- och ungdomsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 19 juni 2013. 

 

Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M): bifall till barn- och ungdomskontorets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa Hellstens yrkande och finner 
att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. De medarbetare som påbörjat men inte avslutat sin PIM-
utbildning ska göra detta.  

2. De medarbetare som inte påbörjat sin PIM-utbildning men 
som är tillsvidare anställd i Laholms kommun och verkar 
inom barn- och ungdomsnämnden ska genomföra denna. 

 
              forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 77 
 
3. Nya medarbetare som är tillsvidareanställda inom barn- och 

ungdomsnämnden ska även fortsättningsvis genomgå PIM-
utbildningen, steg 3. Detta gäller under förutsättning att 
Skolverket tillhandahåller denna utbildning. 

4. Personalenheten underrättas för eventuella arbetsrättsliga åt-
gärder i de fall medarbetaren inte följer barn- och ungdoms-
nämndens beslut. 

 _____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 78 Dnr 2013-000147  
 
Återremiss angående nedläggning av Ysbyskolan. 
 
Ärendet 
 
Den 15 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen om direktiv för 
genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter. I di-
rektiven konstateras att kommunfullmäktige uttalat att det är nöd-
vändigt att genomföra en strukturerad genomgång och omprövning 
av samtliga kommunala verksamheter i syfte att uppnå en försvar-
bar ekonomisk utveckling. Den 30 april skulle svaren senast redo-
visas till kommunstyrelsen. I samband med genomlysningen fram-
kom förslag angående nedläggning av Ysbyskolan. 
 
Ärendets beredning 
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 april god-
kände och överlämnade barn- och ungdomsnämnden den utredning 
som barn- och ungdomskontorets gjort som svar till kommunstyrel-
sen med anledning av genomlysning och omprövning av kommuna-
la verksamheter. Barn- och ungdomsnämnden gav även utbild-
ningschefen i uppdrag att komplettera förslag om nedläggning av 
Ysbyskolan med Skolinspektionens beslut samt kostnader för upp-
rustning av skolan. 
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj beslu-
tade nämnden följande: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige att Ysbyskolan omgående läggs 

ned. Med hänsyn till barnens bästa föreslås att eleverna börjar 
på Vallbergaskolan höstterminen 2013.  

2. Information om barn- och ungdomsnämndens beslut och om 
Vallbergaskolans verksamhet ska snarast ges till föräldrar som 
har barn i Ysbyskolan. 

3. Elever som tillhör Ysbyskolans upptagningsområde (F-3) ges 
rätt till skolskjuts från Vallbergaskolan till Kvarnens fritidshem 
i Ysby efter skoldagens slut. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni att återremittera ärendet 
till barn- och ungdomsnämnden för att en dialog med berörda in-
tressenter ska genomföras i enlighet med av kommunfullmäktige  
     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 78 
 
antaget inriktningsmål 7 Medborgarskap och trygghet i kommun-
plan med budget för år 2013.    
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 maj 2013, § 47.  
Kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2013, § 133. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Annita Asplid (S):barn- 
och ungdomsnämnden ger verksamheten och presidiet i uppdrag att 
i samråd med kommunstyrelsens presidium planera och bjuda in till 
medborgardialog i augusti gällande skolorganisationen i Laholms 
kommun.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta Hellstens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten och presidiet i upp-
drag att i samråd med kommunstyrelsens presidium planera och 
bjuda in till medborgardialog i augusti gällande skolorganisationen 
i Laholms kommun. 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 79 Dnr 2013-000001  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 20 juni 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 80  Dnr 2013-000002  
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 20 juni 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 81 Dnr 2013-000009  
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2013. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakasse-
rier 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 
20 juni 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-06-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 82 Dnr 2013-000003   
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 
 a) Arbete med underlag till kommunplan med budget år 2014 
samt ekonomisk plan år 2015-2016 

b) Uppföljning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
c) Kommunfullmäktiges uppföljning av nämndernas verksam-

heter 
d) Information från verksamheten 

_____ 
 

  


