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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 mars 2014 
 
Protokollet, som justerats den 31 mars 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 31 mars till och 
med den 21 april 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, stadshuset Laholm klockan 13.00-16.55 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Helene Nilsson (KD) 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) §§ 27-37 a-b, e 
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 Lena Hallén-Persson (M)  
 Lennart Svensson (V)  
 John Löfstedt (M) 
 Villemo Ekman (S) § 37 c-d  
  
  
Övriga deltagande  
 Bo Tengqvist (S), ersättare 
 Villemo Ekman (S), ersättare 
 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Maria Bronelius (C), ersättare 
  
  

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 27-28, 37 a 
 Sophia Sävås, utredare §§ 30-31 
 Ing-Britt Thedeby, biträdande verksamhetschef §§ 30, 37 b-c 
 Monica Williamsson, chef för elevhälsan, modersmål, integration §§ 30, 37 b 
 Eva Edlund, förskolechef Veingespåret § 34 
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Lennart Svensson (V) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2014-03-31 kl 12.30 
 
 
Paragrafer  27-37 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lennart Svensson 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 27 Dnr 2014-000014 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning som redovisas vid 
mötet. Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 19. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 28 Dnr 2014-000100 
 
Begäran om kompletteringsbudget för Ysbyskolan 
höstterminen 2014 
 
Ärendet  
 
Barn- och ungdomsnämndens budget för 2014 fastställdes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2013.  
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj 2013, § 
47 beslutade barn- och ungdomsnämnden att föreslå kommunfull-
mäktige att Ysbyskolan omgående skulle läggas ned. Kommunsty-
relsen beslutade den 11 juni 2013, § 133 att återremittera ärendet 
till barn- och ungdomsnämnden. Detta för att genomföra en dialog 
med berörda intressenter i frågan i enlighet med kommunfullmäkti-
ge antaget inriktningsmål 7 om medborgarskap och trygghet i 
kommunplan för år 2013.  
 
Efter dialogmötet beslutade barn- och ungdomsnämnden den 26 
september 2013 att föreslå kommunfullmäktige att lägga ned Ys-
byskolan höstterminen 2014. Kommunfullmäktige beslutade den 26 
november 2013, § 168 att Ysbyskolan läggs ned från och med höst-
terminen 2015. I beslutet framgår att barn- och ungdomsnämnden 
ska i samband med kompletteringsbudget kompenseras för att driva 
skolan vidare till och med vårterminen 2015. 
 
Beslutsunderlag 

 

Beslut från kommunfullmäktige 26 november 2013, § 168. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 mars 2014. Bilaga 
med beräkningar från ekonomienheten. Beredningsutskottets proto-
koll den 17 mars, § 20. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär komplettering av budget med 
432 000 kr för att driva Ysbyskolan vidare höstterminen 2014. 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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BUN § 29 Dnr 2014-000104 
 
Inventarier till förskolan i Lilla Tjärby 
 
Ärendet 
 
I Lilla Tjärby byggs en ny förskola som kommer att stå färdig un-
der hösten 2014. Förskolan byggs av Laholmshem AB.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beräknade i förstudien till förskolan i 
Lilla Tjärby de totala kostnaderna för inköp av inventarier och ut-
rustning till 2 050 tkr. Av kommunstyrelsens beredningsutskotts 
övervägande och ställningstagande kring kommunplan med budget 
2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 framgår bland annat följande 
gällande förskolan i Lilla Tjärby. 
 
”Barn- och ungdomsnämnden har i förstudien till förskolan i Lilla 
Tjärby beräknat de totala kostnaderna för inköp av inventarier och 
utrustning till 2 050 tkr. Nämnden uppmanas att inför beslut om re-
viderad investeringsbudget återkomma med särskild anslagsfram-
ställan för ändamålet. I syfte att begränsa utgiften bör nämnden 
beakta möjligheterna att så långt som möjligt använda befintlig ut-
rustning inom såväl sin egen som andra kommunala verksamheter. 
I övrigt bör man prioritera i det underlag som låg till grund för den 
ursprungliga kostnadsberäkningen. I avvaktan på en sådan fram-
ställan anslås inga investeringsmedel.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret daterad den 13 
mars 2014. Barn- och ungdomskontorets beräkning av kostnader 
för kommande inköp av inventarier till nya förskolan i Lilla Tjärby, 
omfattande 4 avdelningar och ”Nattis daterad den 6 mars 2014. Be-
redningsutskottets protokoll den 17 mars, § 21. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär 1 400 tkr för inventarier till för-
skolan i Lilla Tjärby. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 30 Dnr 2014-000108 
 
Tilläggsanslag för nyanlända barn och elever 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att nyanlända barn tas 
emot och integreras i förskolan och skolan. Det kan konstateras att 
det under 2013 skedde en förändring av den grupp nyanlända barn 
som kom till Laholms kommun. Generellt hade dessa barn jämfö-
relsevis en mer bristfällig skolgång samtidigt som de i högre ut-
sträckning kom från traumatiska förhållanden. Dessutom har antal 
nyanlända barn ökat markant under de senaste åren. Prognoserna 
visar på att denna trend tendera att fortsätta.  
 
Huvudprincipen är att undervisningen i skolan ska finansieras av 
skolpengen, även de elever som har särskilt stöd. Detsamma gäller 
nyanlända barn. Barn- och ungdomskontorets bedömning är emel-
lertid att det har skett en så pass stor volymökning under de senaste 
åren att det inte längre är rimligt att skolenheternas budget ska be-
lastas med den ökade kostnad som detta innebär. Genom exempel-
vis behov av fler lärarresurser och höjda krav på lärare har de ökade 
volymerna tärt på berörda enheters budget.  
 
Barn- och ungdomskontorets bedömning är att berörda förskolor 
och skolor behöver förstärkt förskole- och skolpeng för att kunna ta 
emot den ökade andelen nyanlända barn och elever.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 21 mars 
2014. 
 
Yrkande  
 
Kent-Arne Andersson (C): Ärendet återremitteras till nämndens 
möte i maj för fortsatt utredning. Det ska tas fram konkreta förslag 
kring resursfördelningssystem samt en diskussion kring helhetsper-
spektivet tillsammans med kommunstyrelsen. 
   forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 30 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta ordförandens yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 

  

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras till nämndens möte i maj för fortsatt utred-
ning. Det ska tas fram konkreta förslag kring resursfördelningssy-
stem samt en diskussion kring helhetsperspektivet tillsammans med 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 31 Dnr 2014-000083 
 
Yttrande- ansökan om godkännande som huvudman för 
fristående förskoleklass och grundskola i Laholms kommun - 
Föräldrakooperativet Möllan.  
 
Ärendet 
 
Föräldrakooperativet Möllan har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för fristående förskoleklass och 
grundskola i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2015/16. Skolinspek-
tionen har begärt in Laholms kommuns yttrande i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etablering-
en av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skul-
le medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. 
Till yttrandet ska det bifogas en beskrivning av konsekvenserna av 
en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekono-
miska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som upp-
kommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående 
verksamheten.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och ungdoms-
nämnden. Skolinspektionen har begärt in svaret senast den 17 april 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om yttrande från Skolinspektionen den 10 februari 2014. 
Ansökan från Föräldrakooperativet Möllan daterad den 31 januari 
2014. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 12 
mars 2014. Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 23. 
 
Yrkanden 
 
John Löfstedt (M): Inga synpunkter på tjänsteskrivelsen men är po-
sitiv till Möllans etablering. 
 
 
 
 forts
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BUN § 31 
 
Lennart Svensson (V) med instämmande av Annita Asplid (S), 
Anna-Lena Lövgren Melin (S), Helene Nilsson (KD), Gunilla Wal-
deman (LAP) och Ann Bengtsson (C): Bifall till beredningsutskot-
tets förslag att barn- och ungdomsnämnden godkänner och över-
lämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse till kommun-
styrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Svenssons m.fl. förslag och Löf-
stedts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Svens-
sons förslag.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner och överlämnar barn- och 
ungdomskontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 32 Dnr 2014-000010 
 
Remiss- förändrad organisation av kommunens fordons-
hantering 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden fick i uppdrag att lämna förslag på en förändrad 
organisation av kommunens fordonshantering. Servicenämnden ska 
enligt förslaget ges ett samlat ansvar för anskaffning och utbyte av 
fordon, service, underhåll och administration av samtliga fordon 
med undantag för räddningstjänstens utryckningsfordon.  
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden beslutade den 18 december 2013 att föreslå kom-
munstyrelsen att besluta om en samlad fordonsorganisation under 
servicenämndens ansvarsområde samt anta förslaget till riktlinjer 
för Laholms kommuns tjänstefordon. Kommunstyrelsens bered-
ningsutskott remitterade sedan servicenämndens förslag till bland 
annat barn- och ungdomsnämnden. Yttrande ska ha inkommit se-
nast den 31 mars. 

 

Beslutsunderlag 
 
Beslut vid servicenämndens sammanträde den 18 december 2013, § 
116. Tjänsteskrivelse från teknik- och servicekontoret den 3 de-
cember. Förslag till riktlinjer för Laholms kommuns tjänstefordon. 
Beslut vid kommunstyrelsens beredningsutskott den 7 januari 2014, 
§ 5. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 5 mars. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 24. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner yttrandet och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 33 Dnr 2014-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 mars 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-03-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 34 Dnr 2014-000113 
 
Redovisning av delegationsbeslut år 2014 
 
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 februari valde justeraren föl-
jande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat      Beslut 
     
Förskolechef   Beslut om rätten till plats vid barnets 

eget behov p g a familjens situation i 
övrigt.  

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

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 35 Dnr 2014-000040 
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21mars 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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BUN § 36 Dnr 2014-000004 
 
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. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
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 
21 mars 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 37 Dnr 2014-000006 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 

 
a) Justering av den reviderade investeringsbudgeten 
Tommy Karlsson 
b) Överlämning av verksamheter till kultur- och utveck-
lingsnämnden och socialnämnden (fritidsledarna, öppna 
förskolan samt nedläggning av resursskolan) 
Ing-Britt Thedeby & Monica Williamsson 
c) Föräldrastödsutbildning 
Per Jangen och Ing-Britt Thedeby 
 d) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 
Lennart Svensson (V)- Nyckelpigans förskola 
e) Information från verksamheten 
 * Arbetsmiljöverkets tillsyn 
 * Träff med Möllans föräldrakooperativ 
 * Rekrytering av förstelärare 
 * Träff med fristående förskolor 
 Per Jangen 

 _____ 


