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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 april 2014 
 
Protokollet, som justerats den 28 april 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 29 april till och 
med den 20 maj 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-24 1 (16) 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, stadshuset Laholm klockan 08.30-15.00 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C) § 48 a-b 
 Fredrik Lindqvist (C) §§ 38-47, 48 c-f 
 Gareth Bush (FP)  
 Anna-Lena Lövgren Melin (S)  
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 Lena Hallén-Persson (M)  
 Lennart Svensson (V) §§ 38-48 a-d 
 Villemo Ekman (S) § 48 e-f 
  
  
  
  
Övriga deltagande  
 Bo Tengqvist (S), ersättare  
 Villemo Ekman (S), ersättare 
 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Maria Bronelius (C), ersättare 
 John Löfstedt (M), ersättare 
 Helene Nilsson (KD), ersättare 
  

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 38- 40, 42 
 Sophia Sävås, utredare §§ 41-43 
 Carin Källström § 48 a-b 
 
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Lena Hallén-Persson (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2014-04-28 kl 13.00 
 
 
Paragrafer  38-48 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lena Hallén-Persson 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-24 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 38 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 14 april 2014, § 28. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 39 Dnr 2014-000059 
 
Ny ersättare handkassa 
 
Ärendet 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. 
 
Ingrid Forsberg blir ny ersättare till handkassan som finns på ar-
betsstället Boken på Parkskolan. Ansvarig för handkassan är Karin 
Gunnarsson. Handkassan 12624 är på 500:-.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 29. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Ingrid Forsberg blir ny er-
sättare för Boken, Parkskolans handkassa nr 12624.  
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 40 Dnr 2014-000143 
 
Förändring av ersättning/bidrag till andra kommunala skolor 
och fristående skolor 
 
Ärendet 
 
I 2014 års budget avsattes 5 000 tkr på ett centralt anslag för sär-
skilda insatser inom grundskolan. Syftet med resursförstärkningen 
var att den skulle bidra till att öka kvaliteten inom grundskolan ge-
nom förbättrade meritvärden och högre andel elever med behörig-
het till gymnasieskolan. Medlen kan användas för att bekosta insat-
ser som helt måste finansieras av kommunen men även för åtgärder 
där statsbidrag förutsätter en kommunal delfinansiering. Kommun-
styrelsen beslutade 11 mars 2014, § 52 (dnr 2014-100) att omdis-
ponera 5 000 tkr från centralt anslag till barn- och ungdomsnämn-
den.  
 
I barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 februari 2014 används 
ca 50% av de 5 000 tkr till höjning av elevpengen från förskoleklass 
till årskurs 9. Resterande 50 % används till kompetensutveckling och 
särskilda satsningar med inriktning på arbetet med nyanlända. 
 
Av skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
ersättning/bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. 
Bidraget ska basera sig på kommunens budget och är uppdelat i ett 
grundbelopp och ett tilläggsbelopp.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för: 
1. undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. lokalkostnader 
 
Höjningen av elevpengen påverkar grundbeloppet i den interkom-
munala ersättningen samt bidraget till friskolor.  
 
 
 
                   forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 40 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden tog den 19 december 2013, § 145 och 
§ 146 beslut om bidrag till fristående grundskolor år 2014 samt 
fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala förskolor, 
fritidshem och grundskolor år 2014.  
  
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen avsatt medel för att höja 
kvalitén i grundskolan och att en höjning ska göras gällande elev-
pengen måste barn- och ungdomsnämnden fatta ett nytt beslut av-
seende bidrag fristående grundskolor och ersättning till andra 
kommunala skolor. Beslutet gäller från 1 januari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 15 april 2014. Bered-
ningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 30. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M): Bifall till tjänstemannaförslaget gällande  
ersättnings- och bidragsnivåer för år 2014. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Hell-
stens yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med yr-
kandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidrags- och ersättnings-
nivåer enligt följande: 
 
Nytt bidrag till friskolor 2014 
Årskurs  
F-3   74 661 kr/år 
4-6 80 321 kr/år 
7-9         87 257 kr/år 
 

               forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 40 
 
Ny ersättning till andra kommunala skolor 2014 
Årskurs  
F-3    70 435 kr/år 
4-6    75 775 kr/år 
7-9    82 318 kr/år 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Hasslövs skola ideell förening 
Öringe Montessoriförening 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 41 Dnr 2013-000253 
 
Återrapportering gällande översyn av skolorganisationen i 
Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Genom ”direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala 
verksamheter” fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag av 
kommunstyrelsen att gå igenom och ompröva verksamhetens kost-
nader med syfte att skapa utrymme till prioriterade områden samt 
sänka den allmänna kostnadsnivån. Nämnden redovisade genom-
lysningen till kommunstyrelsen i april 2013.  
 
Av utredningen framgick bland annat att lokalkostnaderna tar en 
allt större del av de totala undervisningsresurserna. De genom åren 
minskade elevkullarna i grundskolan har inneburit att lokalkostna-
den per elev har ökat med 58 procent mellan åren 2003-2010.  
 
Mot bakgrund av ovanstående fick barn- och ungdomsnämnden i 
juni 2013 i uppdrag att till kommunfullmäktige lämna ett heltäck-
ande förslag på förändrad organisation inom grundskolan och för-
skolan som är anpassat till nuvarande prognoser på elevunderlag 
och utvecklingen inom verksamheten i övrigt. Förslaget ska avse 
samtliga tre skolområden.  
 
Ärendets beredning 
 
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 re-
dovisade barn- och ungdomsnämnden en delrapport av uppdraget. I 
delrapporten redovisades de alternativ till lokaleffektivisering som 
barn- och ungdomsnämnden redan har påbörjat samt vilka alterna-
tiv till lokaleffektivisering som nämnden avser att arbeta vidare 
med i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag om översyn av 
skolorganisationen och vilka alternativ som därmed har lagts åt si-
dan. Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde om 
att medge barn- och ungdomsnämnden extra anslag, dels för finan-
siering av en utredning av lokalmässiga förutsättningar av Laga-
holmsskolan dels en ny F-6 skola i Laholms tätort. Utredningstiden 
förlängdes till den 30 april 2014.  
      forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 41 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 8 april 2014. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 31. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär om förlängd utredningstid och 
att förslag om förändrad skolorganisation ska redovisas till kom-
munstyrelsen senast den 30 september 2014. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 42 Dnr 2014-000142 
 
Begäran om utökat ansvarsområde för barn- och 
ungdomsnämnden gällande omsorg på obekväm arbetstid 
 
Ärendet 
 
Enligt skollagen 25 kap 5 § ska kommunen sträva efter att erbjuda 
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete 
och familjens situation i övrigt. I dagsläget har kommunen inte 
möjlighet att erbjuda sina kommuninvånare omsorg under obekväm 
arbetstid.  
 
Arbetet med att bygga en ny förskola i Lilla Tjärby pågår. I denna 
förskola finns det även förutsättningar för att bedriva omsorg under 
obekväm arbetstid, det vill säga kvälls-, natt- och helgomsorg. Om 
barn- och ungdomsnämnden ska bedriva sådan verksamhet, innebär 
det en utökning av en verksamhetsform som nämnden i dagsläget 
inte har befogenheter att bedriva. Barn- och ungdomsnämnden be-
gär därmed om att utöka sitt ansvarsområde till att även inkludera 
pedagogisk omsorg under obekväm arbetstid.  

  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 9 april 2014. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 32. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att begära hos kommunfull-
mäktige om att barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde ska 
inkludera pedagogisk omsorg under obekväm arbetstid. 
_____ 

 

 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 43 Dnr 2013-000076 
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2013, Öringe 
Montessoriföreningen 
 
Ärendet 
 
Enligt 26 kap 4 § skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har god-
känt. 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 före-
skrifter. 
 
Laholms kommun genomförde tillsyn av fristående förskolor och 
fritidshem under våren 2013. Den 30 maj 2013 beslutade barn- och 
ungdomsnämnden om föreläggande med stöd av 26 kap 10 § skol-
lagen (2010:800) och Öringe Montessoriförening ombads att vidta 
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Redovisning av vidtagna 
åtgärder skulle Öringe Montessoriförening inkomma med senast 
den 30 augusti 2013. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomskontoret ansåg att det efter inkommen redovis-
ning, i augusti 2013, fortfarande fanns en otydlighet i Öringe Mon-
tessoriförenings svar. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 
31 oktober 2013 följande: 
 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följa upp tillsynen 
vid Öringe Montessoriförening vid nämndens sammanträde i 
april 2014.  

2. Öringe Montessoriförening ska senast den 1 april inkomma 
med en redovisning till barn- och ungdomskontoret. 

 
Öringe Montessoriförening har inkommit med en redovisning. 
      
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 31 oktober 2013, § 121. 
Redovisning från Öringe Montessoriförening den 6 mars 2014. Be-
gäran om komplettering den 8 april 2014.  
 forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 43 
 
Beredningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 33. Redovis-
ning från Öringe Montessoriförening den 14 april 2014. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 15 april. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden gör bedömningen 
att Öringe Montessoriförening vidtagit tillräckliga åtgärder och av-
slutar därmed 2013-års tillsyn av Öringe Montessoriförenings verk-
samhet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Hell-
stens yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med yr-
kandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden gör bedömningen att Öringe Montes-
soriförening vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutar därmed 2013-
års tillsyn av Öringe Montessoriförenings verksamhet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Öringe Montessoriförening 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 44 Dnr 2014-00004 
 
Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering år 2014 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-
serier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid beslut i barn- 
och ungdomsnämnden 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 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 i april och i oktober ska göras en 
sammanställning av de utredningar och åtgärder som har delega-
tionsanmälts till nämnden. Denna sammanställning ska jämföras 
med inkomna anmälningar 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 7 april. Be-
redningsutskottets protokoll den 14 april 2014, § 35. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
                    BUN § 45 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 
16 april 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-24 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 46 Dnr 2014-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 16 april 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
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BUN § 47 Dnr 2014-000040 
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 16 april 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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BUN § 48 Dnr 2014-000006 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 

a) Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
       Per Jangen och Carin Källström 

b) SKL:s öppna jämförelser 
       Per Jangen 

c) Betygsstatistik i engelska 
                           Per Jangen 
d) Barn- och ungdomskontorets organisation 

       Per Jangen 
e) Information från Ungdomsforum 
f) Information från verksamheten 
                           * Arbetsmiljöverkets tillsyn 

* Revisionsrapport om rektorernas arbetsmiljö 
* Rekrytering av förstelärare 
* Skolvalet 

      Per Jangen 
_____ 


