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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 30 maj 2013 
 
Protokollet, som justerats den 31 maj 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 31 maj till och 
med den 21 juni 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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BUN § 45 Dnr 2013-000059  
 
Budgetuppföljning 1 år 2013 
 
Ärendet  
 
Kommunfullmäktige beslutade under år 2011 om reviderade prin-
ciper för ekonomi- och verksamhetsstyrning vilket bland annat in-
nebar en förändrad målstruktur. De nya principerna ska gälla från 
och med verksamhetsåret 2013. 
 
Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-
ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 
sista augusti. Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrel-
se och kommunfullmäktige under juni månad. Den sistnämnde 
budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och re-
dovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under 
oktober månad. 
 
I budgetuppföljning 1 ska utöver redovisning av beräknat budgetut-
fall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikel-
ser med utgångspunkt från nämndsplanen. I den andra uppfölj-
ningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen 
av de gemensamma prioriterade resultatmålen och en heltäckande 
redovisning av sina nämndsspecifika prioriterade resultatmål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets anvisningar från den 16 april 2013. 
Budgetuppföljning 1 år 2013 från ekonomienheten. Beredningsut-
skottets protokoll den 20 maj, § 30. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 
2013 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överläm-
nar den till kommunstyrelsen. 
___ 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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BUN § 46 Dnr 2013-000100  
 
Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 
2012 
 
Ärendet 
 
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska enskild hu-
vudman som bedriver förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg i 
form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Laholms 
kommun för varje år på eget initiativ lämna in årsredovisning enligt 
god redovisningssed bestående av balansräkning, resultaträkning 
och revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse med kvalitetsre-
dovisning senast tre månader efter avslutat räkenskapsår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning avseende enskild förskoleverksamhet och 
fritidshem för år 2012. 

1. Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  
2. Föräldrakooperativet Grävlingen  
3. Förskolan Guldgruvan 
4. Hasslövs skola ideell förening  
5. Föreningen Kungabarn 
6. Medborgarskolan region väst 
7. Öringe Montessoriförening 
8. Föräldrakooperativet Möllan 

                       
                      Beredningsutskottets protokoll den 20 maj 2013, § 31. 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-
arna. 
____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening,  
Föräldrakooperativet Grävlingen, Förskolan Guldgruvan, Hasslövs 
skola ideell förening, Föreningen Kungabarn, Medborgarskolan re-
gion väst, Öringe Montessoriförening, Föräldrakooperativet Möllan 
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BUN § 47 Dnr 2013-00147   
 
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. 
 
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 utbildningschefen i uppdrag 
att komplettera förslag om nedläggning av Ysbyskolan med skolin-
spektionens beslut samt kostnader för upprustning av skolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll från den 25 april 2013, § 
37. Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens verksamheter. 
Samhällsanalys av förslag till förändrad skolorganisation från 12 
oktober 2009. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 
16 maj 2013. Förprojektering med kostnadsberäkning Ysbyskolan 
från den 24 maj 2013. Protokoll från samverkansmöte den 29 maj 
2013. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommun-
fullmäktige att Ysbyskolan omgående läggs ned. Med hänsyn till 
barnens bästa föreslås att eleverna börjar på Vallbergaskolan höst-
terminen 2013.  
 
 
     forts 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 47 
 
Anna-Lena Lövgren Melin (S), Gareth Bush (FP), John Löfstedt 
(M), Ann Bengtsson (C), Gunilla Waldeman (Lap), Villemo Ekman 
(S), Annita Asplid (S), Kent-Arne Andersson (C): instämmer med 
Hellstens yrkande.  
 
John Löfstedt (M): information om barn- och ungdomsnämndens 
beslut samt information om Vallbergaskolans verksamhet ska sna-
rast ges till föräldrar som har barn i Ysbyskolan. 
 
Anna-Lena Lövgren Melin: Elever som tillhör Ysbyskolans upp-
tagningsområde (F-3) ges rätt till skolskjuts från Vallbergaskolan 
till Kvarnens fritidshem i Ysby efter skoldagens slut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Hellstens (M) yrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt Hellstens yrkande. 
 

Ordförande ställer därefter proposition på Löfstedts (M) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt Löfstedts yrkande. 
 

Ordförande ställer därefter proposition på Lövgren Melins (S) yr-
kande och finner att nämnden beslutar enligt Lövgren Melins yr-
kande. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 
 
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. 

___ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 48 Dnr 2013-000108  
 
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg på obekväm 
arbetstid 
 
Ärendet 

 

Eivor Nobelén har inkommit med ansökan om att starta pedagogisk 
omsorg, sk. Laholms nattis, under obekväm arbetstid i Laholms 
kommun. Enligt 25 kap. 10 § skollagen ska den kommun där en en-
skild bedriver pedagogisk omsorg besluta om huvudmannen har rätt 
till bidrag. Bidrag ska lämnas om:  

 huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, 

 verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet,  

 verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska 
sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undan-
tag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna 
bidrag för enligt 13 § andra stycket skollagen, och  
avgifterna inte är oskäligt höga.  

 
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att 
villkoret i första stycket 3 pkt inte är uppfyllt, om det finns skäl 
med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  
 
På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ungdomsnämn-
den i ärenden som avses i 25 kap. 10 § skollagen. Om huvudman-
nen är berättigad till bidrag ska bidrag lämnas enligt kommunens 
föreskrifter i Laholms kommuns författningssamling 7.4. 

 

Beslutsunderlag 
  
Ansökan om pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid daterad den 
25 mars 2013 samt komplettering. Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 21 maj 2013. Beredningsutskottets protokoll 
den 20 maj 2013, § 33. 
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C): återremiss av ärendet till nämndens 
sammanträde i augusti i avvaktan på budgetramarna för 2014 och 
information om utbetalning av statsbidrag för år 2013. forts 
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Forts BUN § 48 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämn-
den beslutar enligt yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
nämndens sammanträde i augusti i avvaktan på budgetramar för 
2014 och information om utbetalning av statsbidrag för år 2013. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Eivor Nobelén, Laholms nattis 
Räddningstjänsten 
Laholms kommuns miljökontor 
Samhällsbyggnadskontoret
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 BUN § 49  Dnr 2013-000128  

 
Tillbyggnad av Vallmons förskola 

 

Ärendet 
 
Vallmons förskola i Ränneslöv har sedan 2009 bedrivits i f.d. Rän-
neslövs skolas lokaler. Eftersom ytorna är maximalt utnyttjade för 
verksamheten finns i praktiken inga personalutrymmen, vilket är ett 
arbetsmiljöproblem. 
 
Utbildningschefen har begärt en förstudie av möjligheterna att ska-
pa ett personalutrymme med plats för möten, arbetsplats vid dator, 
möjlighet att äta medhavd mat, omklädningsrum samt personaltoa-
lett. 
 
Kostnaden för byggentreprenad beräknas till ca 950 000 kronor till 
detta kommer administrativa kostnader för bygglov, projektering, 
kontroll mm vilket innebär att slutsumman bör hamna på drygt en 
miljon kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förstudie från teknik- och servicekontoret daterad den 11 april 
2013 samt skiss. Beredningsutskottets protokoll den 20 maj 2013, § 
34. 
 
Yrkanden 
 
Kent- Arne Andersson (C): barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt 
servicenämnden att ansöka om medel för tillbyggnad av Vallmons 
förskola för genomförande innevarande år. Detta mot bakgrund av 
att projektet är en arbetsmiljöåtgärd och bör lösas snarast. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig i fem minuter. 
 
Jonas Hellsten (M): ställer sig bakom Kent-Arne Anderssons (C) 
yrkande.  
 
 
 
     forts 
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Forts BUN § 49 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämn-
den beslutar enligt yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt servicenämnden att ansöka 
om medel för tillbyggnad av Vallmons förskola för genomförande 
innevarande år. Detta mot bakgrund av att projektet är en arbetsmil-
jöåtgärd och bör lösas snarast. 
 
____ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Servicenämnden 
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BUN § 50 Dnr 2013-000151  
 
Förändring av Vallberga-Ysby upptagningsområde 
 
Ärendet 

 

Den 25 april 2013 beslutade barn- och ungdomsnämnden att över-
lämna en genomlysning och omprövning av barn- och ungdoms-
nämndens verksamheter till kommunstyrelsen. I genomlysningen 
lämnas bland annat en redogörelse för möjligheter till effektivise-
ringar av skolorganisationen i Våxtorpsspåret. Förslaget innebär att 
eleverna på Vallbergaskolan börjar årskurs 7 på Våxtorpsskolan 
istället för Lagaholmsskolan samt att upptagningsområdet för Vall-
berga- och Ysby förändras.  
 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 30 maj 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 20 maj 2013, § 35. Protokoll 
från samverkansmöte den 29 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 

1. Elever i Vallberga och Ysby upptagningsområde placeras på 
Våxtorpsskolan i årskurs 7-9.  

2. Gränsen mellan Laholm och Vallberga upptagningsområde 
söderläggs enligt tjänsteskrivelsen. 

3. Övergångsbestämmelser införs för elever i Vallberga upp-
tagningsområde enligt följande:  
- Elever i årskurs 7-9 som redan börjat på Lagaholmsskolan 
har rätt till skolskjuts till Lagaholmsskolan under två läsår.  
- Elever i årskurs F-6 som redan har börjat på Vallbergasko-
lan och som berörs av att gränsen mellan Laholm och Vall-
berga upptagningsområde söderläggs, har rätt till skolskjuts 
till Vallbergaskolan under tre läsår. 

4. Förändringarna börjar gälla från och med läsåret 2014/2015. 
____ 
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BUN § 51 Dnr 2013-000157  
 
Tillfällig stängning av Täppans förskola 
 
Ärendet  
 
Den 21 maj 2013 är det totalt 325 barn inskrivna på förskolorna i 
Laholms tätort. Motsvarande siffra för maj 2012 var 326 barn och 
332 barn för maj 2011. Generellt kan det konstateras att antal barn 
som är inskrivna i förskolan är något lägre under hösten för att där-
efter stiga till en högre nivå under våren.  
 
Mot bakgrund av att antal barn i förskolan är lägre under hösten i 
jämförelse med våren, beräknas antal inskrivna barn hösten 2013 
till cirka 280 barn. Bedömning görs att efterfrågan på förskoleplat-
ser är så pass låg att förskolecheferna i centrum planerar att stänga 
två avdelningar inför hösten.  
 
Täppans förskola har i dagsläget 17 barn och till hösten beräknas 
förskolan ha 12 barn. Täppans förskola är en en-avdelning vilket 
innebär att verksamheten skulle kunna bedrivas mer effektivt om 
den inkluderas i en annan förskoleenhet. Av kostnadsskäl är det 
dessutom mer effektivt att stänga en hel förskola än enskilda avdel-
ningar. Det innebär att om Täppans förskola stängs kommer det 
sannolikt bara att bli aktuellt med en stängning av en avdelning på 
förskolorna i Laholms tätort. Lämpligen stängs en småbarnsavdel-
ning på Grönkulla förskola, vilken lätt kan öppnas upp vid ett even-
tuellt ökat tryck. 
 
Beslut om att stänga en enskild avdelning ligger inom förskoleche-
fens befogenheter. Beslut om att stänga Täppans förskola innebär 
emellertid att en hel förskoleenhet stängs vilket är ett beslut som 
ska tas av barn- och ungdomsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 21 maj 2013. 
Protokoll från samverkansmöte den 29 maj 2013. 
 

 

       forts 
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Forts BUN § 51 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 

1. Täppans förskola stängs i samband med förskolorna i cent-
rum slås samman sommaren 2013. 

2. Uppföljning och omprövning av beslut om stängning sker 
inför våren 2014.   

 ____ 
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BUN § 52 Dnr 2013-000068  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms 
kommun 2013, Föräldrakooperativet Kungabarn 
 
Ärendet  

 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 13 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 

Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
Föräldrakooperativet Kungabarn att vidta nedanstående åtgärder för 
att avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som utgörs av planering, uppföljning och utveckling av ut-
bildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. Huvudmannen ska se till att ha skriftliga rutiner för att ta 
emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

4. Huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om 
det vid uppföljning, genom klagomål eller annat sätt kom-
mer fram att det finns brister i verksamheten. 

5. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 redo-
visas till barn- och ungdomsnämnden 

 
_____ 

 

Beslutsexpediering  
Föräldrakooperativet Kungabarn



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 53 Dnr 2013-000069   
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2013, 
Skottorps montessoriförskola ekonomisk förening (Abacus) 
 
Ärendet  

 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 21 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
Skottorps montessoriförskola ekonomisk förening att vidta nedan-
stående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudman ska se till att det pedagogiska arbetet vid för-
skolenheten leds av en förskolechef. 

2. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbe-
te som utgörs av planering, uppföljning och utveckling 
av utbildningen. 

3. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett syste-
matiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

4. Huvudmannen ska tillse att använda förskollärare som 
har utbildning för den undervisning som förskolläraren 
ska bedriva. 

5. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 
redovisas till barn- och ungdomsnämnden. 

  
 
Beslutsexpediering  
Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 54 Dnr 2013-000072  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2013, 
personalkooperativet Guldgruvan 
 
Ärendet  
 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 14 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
personalkooperativet Guldgruvan att vidta nedanstående åtgärder 
för att avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som utgörs av planering, uppföljning och utveckling av ut-
bildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. Huvudmannen måste säkerställa att förskolechefen leder och 
samordnar det pedagogiska arbetet i förskolan. 

4. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 redo-
visas till barn- och ungdomsnämnden 

      ______ 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering  
  Personalkooperativet Guldgruvan



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 55 Dnr 2013-000073   
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2013, 
föräldrakooperativet Grävlingen 
 
Ärendet  
 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 8 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
föräldrakooperativet Grävlingen att vidta nedanstående åtgärder för 
att avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbe-
te som utgörs av planering, uppföljning och utveckling 
av utbildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett syste-
matiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. Huvudmannen ska se till att det pedagogiska arbetet vid 
förskolenheten leds av en förskolechef. 

4. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 
redovisas till barn- och ungdomsnämnden 

_____ 
 
 
 

  Beslutsexpediering  
Föräldrakooperativet Grävlingen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 56 Dnr 2013-000074   
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms 
kommun 2013, föräldrakooperativet Möllan 
 
Ärendet  

 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 13 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
Föräldrakooperativet Möllan att vidta nedanstående åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som utgörs av planering, uppföljning och utveckling av ut-
bildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 redo-
visas till barn- och ungdomsnämnden 

_____ 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Föräldrakooperativet Möllan 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 57 Dnr 2013-000075   
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2013, 
Medborgarskolan region Väst (Nyckelpigans förskola) 
 
Ärendet  

 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 6 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Det har i tillsynen inte framkommit annat än att Medborgarskolan 
region Väst uppfyller författningarnas krav inom de områden som 
granskats. Barn- och ungdomsnämnden avslutar härmed ärendet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Medborgarskolan region Väst 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 58 Dnr 2013-000076  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms 
kommun 2013, Öringe Montessoriförening 
 
Ärendet  

 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förkla-
rat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap 2 § skollagen avses med tillsyn 
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten 
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport från den 10 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Laholms kommun förelägger med stöd av 26 kap.10 § (2010:800) 
Öringe Montessoriförening att vidta nedanstående åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister. 

1. Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som utgörs av planering, uppföljning och utveckling av ut-
bildningen. 

2. Förskolechefen ska ansvara för att det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

3. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 augusti 2013 redo-
visas till barn- och ungdomsnämnden. 

_____ 

 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Öringe Montessoriförening 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 59 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 
23 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
___ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 60 Dnr 2013-000007  
 
Redovisning av delegationsbeslut år 2013 
 
Ärendet 
 
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 25 april 2013 valde justeraren 
följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat      Beslut 
     
Rektor       Särskild undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats pga. Sjukdom el-
ler liknande skäl. 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 61 Dnr 2013-000002   
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 23 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 62 Dnr 2013-000001   
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 23 maj 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 63 Dnr 2013-000003  
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 

a. Besparingsåtgärder för befarat budgetunderskott 
b. SKL:s öppna jämförelser 
c. Nämndens möte i juni blir heldagsmöte arbete med 

bl. a underlag för kommunplan. 
d. Freden i Knäred 
Per Jangen 

_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 64 Dnr 2013-000034 
 
Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter 
 
Ärendet 
 
Vid dagens sammanträde väcktes frågan om att utreda vidare de 
förslag i genomlysningen som finns inom Lagaholms- och Veinge-
spåren i syfte att ta fram konkreta förslag som innebär en effektiva-
re lokalanvändning. 
 
Ärendets beredning 
 
Den 25 april 2013 beslutade barn- och ungdomsnämnden att över-
lämna en genomlysning och omprövning av barn- och ungdoms-
nämndens verksamheter till kommunstyrelsen. I genomlysningen 
finns flera förslag på effektiviseringar gällande både organisation 
och lokaler. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om några av 
dessa förslag till effektiviseringar vid dagens sammanträde.  
 
I barn- och ungdomsnämndens nämndsplan för 2013 anges att den 
totala lokalkostnaden för grundskoleverksamheten ska minska un-
der 2013. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M) och Annita Asplid (S): ge verksamheten i upp-
drag att kostnadsberäkna de olika förslag om effektivisering av lo-
kaler som anges i genomlysningen gällande Lagaholmsspåret och 
Veingespåret.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Hellstens (M) mfls yrkande och 
finner att nämnden antar yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Ge verksamheten i uppdrag att kostnadsberäkna de olika förslag om 
effektivisering av lokaler som anges i genomlysningen gällande 
Lagaholmsspåret och Veingespåret.  
______ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 


