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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 30 januari 2014 
 
Protokollet, som justerats den 3 februari 2014, 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 3 februari till och 
med den 17 februari 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-01-30 1 (12) 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, stadshuset Laholm klockan 13.00-17.15 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Gareth Bush (FP) 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Lennart Svensson (V)  
   
  
  
Övriga deltagande  
 Bo Tengqvist (S), ersättare 
 Villemo Ekman (S), ersättare 
 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Maria Bronelius (C), ersättare 
 John Löfstedt (M), ersättare 
  

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 1-2 
 Sophia Sävås, utredare §§ 3-5, 10 c 
 Ing-Britt Thedeby, biträdande verksamhetschef § 10 d 
 Monica Williamsson, chef för elevhälsan, modersmål, integration § 10 d  
 Carin Källström, biträdande verksamhetschef § 10 e 
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Gareth Bush (FP) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2014-02-03 klockan 14.00 
 
 
Paragrafer  1-10 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Gareth Bush 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 1 Dnr 2013-000305 
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-
dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 
och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i 
budgeten. 
 
Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 
nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 
viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 
sedan kommer att redovisas. 
 
Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget 
under året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. 
Det finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets brut-
toomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte 
påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kom-
munstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag på internbudget för år 2014. 
 
Yrkande 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
förslag till internbudget för år 2014. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till internbudget för 
år 2014. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 2 Dnr 2014-000011 
 
Uppföljning av internkontrollplan år 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll i Laholms kommun skall nämnderna varje år anta en sär-
skild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har att följa upp den internkon-
trollplan som barn- och ungdomsnämnden fastställde för verksam-
hetsåret 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport om internkontroll från den 24 januari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av intern-
kontrollplanen för år 2013 och överlämnar den till kommunstyrel-
sen och kommunens revisorer. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 3 Dnr 2014-000008 
 
Verksamhetschef skolhälsovården 
 
Ärendet 
 
Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska det för elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykolo-
giska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicins-
ka, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas be-
hov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  
 
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) avses med hälso- 
och sjukvård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och be-
handla sjukdomar och skador. Det innebär att det inom elevhälsans 
uppdrag bedrivs hälso- och sjukvård. Framför allt sker detta inom 
skolhälsovårdens område.  
 
Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det inom 
hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, sk. 
verksamhetschef. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik 
eller vård och behandling av enskild patient endast om han eller 
hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verksam-
hetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinu-
itet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 januari 
2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse Maria Larsson, skol-
sköterska, till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.  
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 4 Dnr 2014-000012 
 
Revidering av riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande 
behandling, diskriminering och trakasserier. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, 
diskriminering och trakasserier.  
 
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. 
 
Riktlinjerna har reviderats för att underlätta för rekto-
rer/förskolechefer administrativt. Vidare finns förslag på föränd-
ringar i rapporteringen till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

 

Reviderade riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering den 20 januari 2014.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna gällande åtgär-
der mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 5 Dnr 2014-000018 
 
Ansökan om att starta fristående förskola i Laholms kommun 
(Solens Montessori ekonomisk förening) 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 december 2012 att 
lämna godkännande till Stjärnhem Montessori Ekonomisk förening 
om att bedriva förskola. Godkännandet avser verksamhetsstart för 
fristående förskola senast den 1 januari 2014. Verksamheten har 
inte kommit igång på grund av överklagande av marköverlåtelse 
varför en ny ansökan har inkommit. 
 
Stjärnhem Montessori har bytt namn till Solens Montessori. 
 
Solen Montessori ekonomisk förening har inkommit med en ansö-
kan om att starta fristående förskola i Laholms kommun. Enligt 2 
kap. 7 § skollagen ska ärenden om godkännande av enskild huvud-
man för förskola handläggas av den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. På kommunfullmäktiges vägnar beslutar barn- och ung-
domsnämnden i sådant ärende. Om huvudmannen godkänns ska bi-
drag lämnas enligt kommunens föreskrifter i Laholms kommuns 
författningssamling 7.4. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 20 december 2012, § 115. 
Ansökan om att starta enskild förskola den 29 januari 2014. Tjäns-
teskrivelse den 29 januari 2014. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Kent-Arne Andersson (C) 
Ann Bengtsson (C) och Lennart Svensson (V): Bifall till etable-
ringen av Solens Montessoriförskola och nämnden ställer sig där-
med bakom barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.  
 
Annita Asplid (S): Säger nej till denna etablering till förmån för 
Socialdemokraternas motion om utbyggnad av Skottorpsskolan. 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 7 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Hellsten (M) m.fl. och Asplids 
(S) yrkanden och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i 
enlighet med Hellsten m.fl. yrkande. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1. Lämna godkännande till Solen Montessori ekonomisk fö-
rening om att bedriva förskola enligt ansökan förutsatt att 
ansökan kompletteras med de handlingar som saknas för 
att den ska betraktas som fullständig samt att innehållet i 
dessa inte utgör hinder för att verksamheten godkänns.   

2. Godkännandet avser verksamhetsstart för fristående för-
skola senast den 1 augusti 2015.  

3. Senast en månad innan verksamhetsstart ska barn- och 
ungdomskontoret göra en inspektion av lokalen och ute-
miljön. 

4. Kopia på anställningsavtal för behörig förskollärare ska 
skickas in till barn- och ungdomskontoret innan verk-
samhetsstart. 

5. Första tillsyn av förskolan ska genomföras efter att verk-
samheten har varit igång i tre månader.   

 _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering: 
Solens Montessori ekonomisk förening 
Laholms kommuns miljökontor 
Räddningstjänsten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-01-30 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 6 Dnr 2008-000098  
 
Yttrande gällande mattläggning på Mellbystrandsskolan 
 
Ärendet 
 
Mellbystrandsskolan har under 2013 byggts om och till. Service-
nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2013 att 
inhämta barn- och ungdomsnämndens yttrande med anledning av 
en tjänsteskrivelse från fastighetschefen rörande upphandlingen av 
heltäckande mattor i samband med om- och tillbyggnationen av 
Mellbystrandsskolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från servicenämnden den 18 december 2013, § 131. Tjänste-
skrivelse från teknik- och servicekontoret den 12 december 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 29 januari 
2014. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ann Bengtsson (C), Len-
nart Svensson (V) Annita Asplid (S): Barn- och ungdomsnämnden 
ska ställa sig bakom tjänsteskrivelsen från barn- och ungdomskon-
toret. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 
Hellstens (M) m.fl. yrkande och finner att nämnden bifaller yrkan-
det. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen 
som nämndens yttrande och översänder den till servicenämnden 
och kommunstyrelsen samt revisionen för kännedom. 
_____ 

Beslutsexpediering: 
Servicenämnden 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunrevisionen för kännedom
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 7 Dnr 2014-000001 
 Dnr 2013-000001  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 24 januari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 8 Dnr 2014-000004 
 Dnr 2013-000009  
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier 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 
24 januari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 9 Dnr 2014-000040 
 Dnr 2013-000002  
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 24 januari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 10 Dnr 2014-000006  
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 

a)Verksamhetsplan 2014 
Per Jangen 
b) Satsningen på ökad måluppfyllelse 
Per Jangen 
c) Beslut om avstängning 
Sophia Sävås 
d) Stödenhetens arbete med nyanlända 
Monica Williamsson, chef för elevhälsa, modersmål, integration och 
Ing-Britt Thedeby, biträdande verksamhetschef 
e) PRIO (Planering, resultat, intiativ, organisation)-satsningen  
Carin Källström, biträdande verksamhetschef 
f) Information från verksamheten 
* Skolskjutsöversynen  
* Skolinspektionens uppföljning  
* Miljökontorets skrivelse 

_____ 
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