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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 augusti 2013 
 
Protokollet, som justerats den 30 augusti 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 2 sepbember till 
och med den 23 september 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-29 1 (26) 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, stadshuset Laholm, kl 08.30-16.45 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Gareth Bush (FP) 
 Villemo Ekman (S) §§ 83-97, 98 b 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 John Löfstedt (M) §§ 83-86, 95, 98 a 
 Lennart Svensson (V)  §§ 87-94, 96-98 
  
  
  
Övriga deltagande  
 Maria Bronelius (C), ersättare 
 Bo Tengqvist (S), ersättare 
 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Villemo Ekman (S), ersättare 
  

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 83-86 
 Ing-Britt Thedeby, biträdande verksamhetschef § 86 
 Sophia Sävås, utredare §§ 87, 89, 91 
 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 94 
 Eva Karlberg Magnusson, rektor § 95 
 Martina Farehed, biträdande rektor § 95 
 Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare § 98 a 
    Lena Boström, kommunsekreterare § 86 
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Jonas Hellsten (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-08-30 klockan 10.00 
 
 
Paragrafer  83-98 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Jonas Hellsten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 83 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 19 augusti 2013, § 50. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
___ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 84 Dnr 2013-000196 
 
Budget skolskjuts 2014 
 
Ärendet 
 
Hallandstrafiken har den 27 juni 2013 översänt förslag på budget 
för skolskjuts för år 2014. Barn- och ungdomsnämnden ska senast 
den 30 september lämna besked till Hallandstrafiken avseende bud-
geten. 
 
Hallandstrafiken AB:s budgeterade kostnad för kalenderåret 2014 
avseende skolskjutsberättiga elever i grundskolan uppgår till totalt 
18 326 355 kronor. Trafikkostnaderna (18 048 386 kronor) utgår 
utifrån kostnad för vårterminen 2013, indexuppräkning med känt 
index för 2014. I trafikkostnaden ingår inte kostnader för grundsär-
skola, växelvis boende samt eventuell annan särskild omständighet. 
Administrativa kostnaderna uppgår till 277 969 kronor. 
 
I jämförelse med budgeterad kostnad kalenderåret 2013 innebär det 
en kostnadsökning med 263 912 kronor. Kostnadsökningen härleds 
till uppräkning enligt index för 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Hallandstrafikens skrivelse med budget för skolskjuts år 2014, den 
26 juni 2013. Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 15 augusti 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 19 augusti, § 51. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 
 

1. Ställa sig bakom Hallandstrafiken AB:s förslag till budget 
för kalenderåret 2014. 

2. Uppkommen kostnadsökning ska lyftas i barn- och ung-
domsnämndens budgetarbete för 2014. 

____ 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Hallandstrafiken 
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BUN § 85 Dnr 2013-000060 
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet år 2013 
 
Ärendet 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. 
 
Annette Lennartsson står som ersättare för Familjecentralen/öppna 
förskolans handkassa nr12623. Handkassan är på 500:-.  

 
Annette ersätts av Maria Johlin  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten. Beredningsutskottets proto-
koll den 19 augusti, § 52. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Maria Johlin blir ny ersät-
tare för Familjecentralen/öppna förskolans handkassa nr12623. 
_____ 
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BUN § 86 Dnr 2013-000145 
 
Kommunplan, nämndsplan och budget 2014 samt ekonomisk 
plan 2015-2016 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har den 14 maj 2013 fattat beslut om riktlinjer 
och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och 
nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 
2016. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska överlämna sitt förslag till kom-
munplan för 2014, investeringsplan för 2014 - 2016 samt eko-
nomisk plan för åren 2015 och 2016 till kommunstyrelsen senast 31 
augusti 2013. Under november kommer kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan och 
kommunplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 111. Riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och 
nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016. Kom-
munfullmäktiges protokoll den 25 juni 2013 § 93. PM om budget-
ramar för år 2014. Förslag till underlag för kommunplan, 23 augusti 
2013. Förslag på besparingsåtgärder 23 augusti. Beredningsutskot-
tets protokoll den 19 augusti, § 53. 
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C) med instämmande av Ann Bengtsson 
(C): Följande besparingar ska göras; fritidsledarna (1436 tkr), öpp-
na förskolan (1466 tkr), besparing resursskolan (1285 tkr), bespa-
ring stödenheten administration (1400 tkr), skolmaten (500 tkr) och 
besparing lokaler (591 tkr). 
 
Annita Asplid (S) med instämmande av Anna-Lena Lövgren Melin 
(S) Villemo Ekman (S): Föreslår en skattehöjning på 50 öre det blir 
4 miljoner som S yrkat på i kommunfullmäktige.  
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 
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Forts BUN § 86 
 
Resultatfonden skjuts upp ett år. Går med på en besparing på lokal-
kostnader (591 tkr). 
 
Gunilla Waldeman (Lap): Skär ned på administration centralt och 
skjuta upp resultatfonden ett år till samt besparingar på lokalerna 
inne i stan.  
 
Gareth Bush (FP): Skjut upp besparingen till dess att genomlys-
ningen är klar och begär mer pengar till dess att genomlysningen är 
klar. Detta för att inte sänka kvalitén och gå emot de prioriterade 
resultatmålen. 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av John Löfstedt (M): Mins-
kar elevpengen med 500 kr/elev (1250 tkr), översyn av lokaler (591 
tkr), fritidsledarna (1436 tkr), stöd/administration (1400 tkr), öppna 
förskolan (1466 tkr). Vilket ger en besparing på 6143 tkr. 
_____ 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ajournering för lunch. 
_____ 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att hans eget förslag är 
huvudförslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
 
1. Annita Asplids (S) och Gunilla Waldemans (Lap) förslag ställs 
först mot varandra och därefter Jonas Hellstens (M) och Gareth 
Bushs (FP) förslag för att slutligen få fram två förslag som ställs 
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.  
 
2. Ordföranden Kent-Arne Anderssons (C) förslag ställs mot det 
förslag som barn- och ungdomsnämnden utser till motförslag. 
 
     forts 
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Forts BUN § 86 
 
Ja-röst för ordförandens Kent-Arne Anderssons förslag 
Nej-röst för det förslag som barn- och ungdomsnämnden utser till 
motförslag. 
 
Ordföranden ställer Asplids och Waldemans förslag mot varandra 
och finner att barn- och ungdomsnämnden utser Asplids förslag till 
det första förslaget till motförslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Hellstens och Bushs förslag mot var-
andra och finner att barn- och ungdomsnämnden utser Hellstens 
förslag till det andra förslaget till motförslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Asplids och Hellstens förslag mot var-
andra och finner att barn- och ungdomsnämnden utser Asplids för-
slag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Asp-
lids förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden bifalla ordföran-
dens förslag: 
 
Ledamot/tjänstgörande  
ersättare 

Ja-röster Nej-rös-
ter 

Avstår 

Annita Asplid (S)  X  
John Löfstedt (M) X   
Ann Bengtsson (C) X   
Gareth Bush (FP)  X  
Anna-Lena Lövgren Melin 
(S) 

 X  

Villemo Ekman (S)  X  
Gunilla Waldeman (Lap) X   
Jonas Hellsten (M) X   
Kent-Arne Andersson (C) X   
Summa 5 4  

 
 
 
 
     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 86 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut efter omröstning 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande besparingar ska 
göras; fritidsledarna (1436 tkr), öppna förskolan (1466 tkr), bespa-
ring resursskolan (1285 tkr), besparing stödenheten administration 
(1400 tkr), skolmaten (500 tkr) och besparing lokaler (591 tkr). 
 
Yrkanden 
 
Ann Bengtsson (C) med instämmande av Kent-Arne Andersson (C) 
och Annita Asplid (S). Under målet 7:2 ska det strategiska vägva-
let: Genom aktiva beslut arbeta för en likvärdig utbildning för våra 
barn och elever ska stå kvar.  
 
Anna Lena Lövgren Melin (S) och Jonas Hellsten (M): Det strate-
giska vägvalet Genom aktiva beslut arbeta för en likvärdig utbild-
ning för våra barn och elever ska strykas. Detta mot bakgrund av 
det beslut som nämnden tagit gällande förslagen på de ekonomiska 
besparingarna. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Bengtssons och Lövgren Melins förslag mot var-
andra och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Bengts-
sons förslag. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner underlag till budget och 
kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan åren 2015 och 2016 
och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen med följande 
tillägg: 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande besparing-
ar ska göras: fritidsledarna (1436 tkr), öppna förskolan (1466 
tkr), resursskolan (1285 tkr), stödenheten administration 
(1400 tkr), skolmaten (500 tkr) och lokaler (591 tkr). 

2. Under målet 7:2 ska det strategiska vägvalet: Genom aktiva 
beslut arbeta för en likvärdig utbildning för våra barn och 
elever stå kvar.   forts 
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BUN § 86 
 
Reservationer 
 
Annita Asplid (S), Villemo Ekman (S) och Anna-Len Lövgren Me-
lin (S) reserverar sig mot besluten i denna paragraf till förmån för 
egna yrkanden. 
 
Gareth Bush (FP) reserverar sig mot beslutet och har för avsikt att 
före justering lämna in en skriftlig reservation. 
 
Ersättarnas mening 
 
Bo Tengquist (S), Karl-Fredrik Tholin (S) och Lennart Svensson 
(V) stödjer Annita Asplids (S) förslag. 
 
Maria Bronelius (C) stödjer Kent-Arne Anderssons (C) förslag. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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 BUN § 87  Dnr 2012-000359 

 
Uppföljning 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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från Skolinspektionen den 25 april och 27 maj 2013. Beslut 
från Skolinspektionen gällande respektive skolenhet. Svar till Skol-
inspektionen gällande förskolorna och annan pedagogisk verksam-
het för förskolebarn i Laholms kommun, 14 augusti 2013. Huvud-
mannens svar den 22 augusti 2013 bilagt rektorernas svar från re-
spektive skolenhet. Beredningsutskottets protokoll den 19 augusti, 
§ 54. 
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna och överlämna svaret på uppfölj-
ningen till Skolinspektionen.   forts 
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Forts BUN § 87 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens förslag och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att god-
känna och överlämna svaret på uppföljningen till Skolinspektionen 
______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 88 Dnr 2013-000096 
 
Motion om betygsresultat i engelska 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna 
till att nästan 17 procent av kommunens sjätteklassare fått under-
kända betyg i engelska och att nämnden ska redovisa förslag till åt-
gärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Bertil Johansson (Lap) den 11 februari 2013. Beslut 
från kommunfullmäktige den 26 februari 2013, § 29.  Tjänsteskri-
velse från barn- och ungdomskontoret den 13 augusti 2013. Bered-
ningsutskottets protokoll den 19 augusti, § 55. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen mot bakgrund av det redan pågående och kontinuerliga 
uppföljningsarbete som görs ute på skolorna och även centralt på 
barn- och ungdomskontoret med kontinuerlig rapportering till barn- 
och ungdomsnämnden. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 89 Dnr 2013-000155 
 
Framtagande av aktivitetshus i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Under barn- och ungdomskonferensen 2012 framkom önskemål 
från ungdomarna om en satsning på ett aktivitetshus i kommunen. 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att senast den 30 april 2013 
skulle ett förslag tas fram på hur ett aktivitetshus kan skapas för 
unga.  
 
Den 18 mars 2013 anordnades åter igen den årliga barn- och ung-
domskonferensen. Temat var ”aktivitetshus” och cirka 25 ungdo-
mar från kommunens olika skolor arbetade tillsammans med repre-
sentanter från föreningar, bildningsförbund och kommunala verk-
samheter med vad ett aktivitetshus ska innehålla. Utifrån vad som 
framkom vid barn- och ungdomskonferensen har ett förslag till 
framtagande av aktivitetshus upprättats 
 

Kommunstyrelsens har den 14 maj 2013, § 116, beslutat att remit-
tera förslag till framtagande av aktivitetshus till bland annat kultur- 
och utvecklingsnämnden för yttrande senast den 30 augusti 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets utredning den 4 april 2013 – Förslag till 
framtagande av aktivitetshus. Kommunstyrelsens protokoll den 14 
maj 2013, § 116. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret 
den 14 augusti 2013. Beredningsutskottets protokoll den 19 augusti, 
§ 56. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv 
till kommunledningskontorets förslag till framtagande av aktivi-
tetshus och lämnar över barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivel-
se som yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att resurs motsvarande två 
heltidstjänster från fritidsledarna förs över till fritidshemsverksam-
heten från den 1 januari 2014 
     forts 
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Forts BUN § 89 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa Hellstens förslag och fin-
ner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Hellstens förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till kommun-
ledningskontorets förslag till framtagande av aktivitetshus 
och lämnar över barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivel-
se som yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att resurs motsvarande 
två heltidstjänster från fritidsledarna förs över till fritids-
hemsverksamheten från den 1 januari 2014.  

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 90 Dnr 2013-000176 
 
Remiss - Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns 
ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26) 
 
Ärendet 
 
Förskolan är en del av skolväsendet. Hösten 2012 var över 480 000 
barn inskrivna i förskolan. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. 
 
Regeringen beslutade enligt direktiv (dir. 2012:36) den 19 april 
2012 att tillkalla en särskild utredare som skulle föreslå åtgärder för 
hur barns säkerhet i förskolan skulle kunna förbättras och säkerstäl-
las. Syftet med utredningen var att bättre kunna förebygga olyckor 
och tillbud i förskolan. 
 
Utredningen föreslår att en ny bestämmelse förs in i skollagen som 
anger att varje huvudman ska bedriva ett målinriktat arbete för bar-
nens säkerhet i förskolan. Utredningen föreslår också att förslaget 
om ett målinriktat arbete för barnens säkerhet kompletteras med ett 
krav på att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för 
att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss- Fri att leka och lära- ett målinriktat arbete för barns ökade 
säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 20 augusti 2013. Beredningsutskottets proto-
koll den 19 augusti, § 57. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom 
förslagen i utredningen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa Hellstens förslag och fin-
ner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Hellstens förslag. 
     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
Forts BUN § 90 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslagen i utred-
ningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 91 Dnr 2013-000108 
 
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg på obekväm 
arbetstid 
 
Ärendet 

 

Eivor Nobelén har inkommit med ansökan om att starta pedagogisk 
omsorg, Laholms nattis, under obekväm arbetstid i Laholms kom-
mun. Enligt 25 kap. 10 § skollagen ska den kommun där en enskild 
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. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde i maj till 
nämndens sammanträde i augusti. Nämnden vill ta del av budget-
ramar samt beslutat statsbidrag. Beredningsutskottets protokoll den 
19 augusti, § 58. 
 
Beslutsunderlag 

  
Ansökan om pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid daterad den 
25 mars 2013.     

            forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 91 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 16 maj 2013. 
Barn- och ungdomsnämndes beslut den 30 maj 2013, § 48. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 15 augusti 2013.  
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
enligt skollagen 25 kap 14 § att inte lämna bidrag till Pedagogisk 
omsorg Laholms nattis, då det avser verksamhet som kommunen 
inte är skyldig att erbjuda. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa ordförandens eget förslag 
och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt skollagen 25 kap 14 § 
att inte lämna bidrag till Pedagogisk omsorg Laholms nattis, då det 
avser verksamhet som kommunen inte är skyldig att erbjuda. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Eivor Nobelén, Laholms nattis 
Räddningstjänsten 
Miljökontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 92 Dnr 2011-000298 
 
Eventuell förlägning 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. Vid nämndens sammanträde den 27 juni 2013 
återremitterades ärendet till nämndens möte i augusti. 

 

Beslutsunderlag 
 
Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 27 juni 2013, § 68. Be-
redningsutskottets protokoll den 19 augusti, § 59. Tjänsteskrivelse 
från barn- och ungdomskontoret den 28 augusti 2013.  
 
Yrkanden 
 
Annita Asplid (S): Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt utbild-
ningschefen att inom ekonomisk ram teckna avtal med KomTek 
Halmstad om att under läsåret 2013/14 genomföra kurser riktade till 
målgruppen barn/elever i grundskolan. 
_____ 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ajournering i fem minu-
ter. 
_____ 
 
Jonas Hellsten (M): instämmer med Asplids yrkande. 
 
      forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 92 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan följa Asplids förslag och finner 
att barn- och ungdomsnämnden bifaller Asplids förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att inom 
ekonomisk ram teckna avtal med KomTek Halmstad om att under 
läsåret 2013/14 genomföra kurser riktade till målgruppen 
barn/elever i grundskolan. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 93 Dnr 2013-000202 
 
Betänkandet Privata utförare i kommunal regi- Kontroll och 
insyn (SOU 2013:53) 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen begär barn- och ungdomsnämndens yttrande 
över finansdepartementets remiss Betänkandet Privata utförare – 
kontroll och insyn (SOU 2013:53). I remissen ligger att regeringen 
vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 
 
Andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har 
vuxit allt mer under senare år. Utredningen anser att kommunalla-
gen behöver moderniseras för att bättre återspegla detta förhållande. 
Utredningen föreslår att begreppet kommunala entreprenader i 
kommunallagen ska ersättas med begreppet privat utförare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Finansdepartementets remiss den 28 juni 2013. Barn- och ung-
domsnämndens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2013. Beredningsut-
skottets protokoll den 19 augusti, § 60. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslagen i betän-
kandet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 94 Dnr 2013-000127 
 
Barn- och ungdomsverksamhetens årliga enkätundersökning 
2013 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden genomför årligen en enkätunder-
sökning bland föräldrar och elever inom nämndens verksamheter. 
Enkäten genomfördes i maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enkäten för år 2013 har nu bearbetats och redovisas på samman-
trädet. Beredningsutskottets protokoll den 19 augusti, § 61. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 95 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 27 juni 2013 valde justeraren 
följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat      Beslut 
     
Rektor       Utreda och vidta åtgärder utifrån 

uppgifter om kränkande behandling 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 96 Dnr 2013-000001  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 23 augusti 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 97  Dnr 2013-000002  
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 23 augusti 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 98 Dnr 2013-000003   
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 

a) Framtidsplanen- Översiktsplan 2030 
      Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare 
b)  Information från verksamheten 

 Medborgardialog den 18 september kl. 18:30, Laga-
gården 

 Heldag den 26 september kl. 08.30 arbete med 
Nämndsplan 2014 

 Rätten till skolskjuts vid växelvis boende 
 Pågående rekryteringar 
 Skolinspektionens uppföljning av Ysby och Hishults 

skola.  
Per Jangen 

                     _____ 
 


