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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 maj 2014 
 
Protokollet, som justerats den 26 maj 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 26 maj till och 
med den 16 juni 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
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 Villemo Ekman (S) 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 49 Dnr 2014-000014 
 
Budgetuppföljning 1 år 2014 
 
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 17 april 2014. För-
slag till budgetuppföljning 1 år 2014. Beredningsutskottets proto-
koll den 12 maj 2014, § 37. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 
2014 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överläm-
nar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 50 Dnr 2014-000071 
 
Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 
2013 
 
Ärendet 
 
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska enskild hu-
vudman som bedriver förskoleverksamhet eller fritidshems-
verksamhet i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg 
i Laholms kommun för varje år på eget initiativ lämna in årsredo-
visning enligt god redovisningssed bestående av balansräkning, re-
sultaträkning och revisionsberättelse senast tre månader efter avslu-
tat räkenskapsår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning avseende enskild förskoleverksamhet och 
fritidshem för år 2013. 

1. Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  
2. Medborgarskolan region väst   
3. Föräldrakooperativet Grävlingen  
4. Förskolan Guldgruvan 
5. Föreningen Kungabarn 
6. Föräldrakooperativet Möllan 
7. Öringe montessoriförening 

 
Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, § 38. 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-
arna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 51 Dnr 2014-000108 
 
Begäran om 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.  
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 mars att återremitte-
ra ärendet till nämndens möte i maj för fortsatt utredning. I beslutet 
framgår att det ska tas fram konkreta förslag kring resursfördel-
ningssystem samt en diskussion kring helhetsperspektivet tillsam-
mans med kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 mars 2014, § 30. 
 

     
                                                        forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 51 
 

Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 6 maj 2014. 
Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, § 39. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär extra anslag med 650 000 kr 
hos kommunstyrelsen för att säkerställa kvalitén i undervisningen 
för nyanlända barn och elever. Den förstärkta skolpengen föreslås 
införas inför höstterminen 2014. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 52 Dnr 2014-000069 
 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete på fristående 
förskolor i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både 
på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att säkerställa 
verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skol-
lag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som 
ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att 
det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsni-
vå. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar av de fristående för-
skolorna i kommunen samt de fristående fritidshem som inte be-
drivs i anslutning till en skola. 
 
Ärendets beredning 
 
Som ett led i barn- och ungdomsnämndens uppföljning har de fri-
stående verksamheterna inkommit med en redovisning av sitt sys-
tematiska kvalitetsarbete för år 2013. Det redovisas till nämnden 
för kännedom. Någon bedömning huruvida man följer gällande 
styrdokument eller kvalitén på redovisningen görs inte utan görs i 
samband med tillsynen 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete avseende fristående 
förskoleverksamhet och fritidshem för år 2013: 
 

1.Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  
2. Medborgarskolan region väst   
3. Föräldrakooperativet Grävlingen  
4. Förskolan Guldgruvan 
5. Föreningen Kungabarn 
6.Föräldrakooperativet Möllan 
7.Öringe montessoriförening 

 
Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, § 40. 

     forts 
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Forts BUN § 52 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-
arna.  
_____ 
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BUN § 53 Dnr 2013-000128 
 
Tillbyggnad av Vallmons förskola 
 
Ärendet 
 
Vallmons förskola i Ränneslöv har sedan 2009 bedrivits i f.d. Rän-
neslövs skolas lokaler. Mot bakgrund av att ytorna i förskolan är 
maximalt utnyttjade saknas acceptabla och funktionella personalut-
rymmen. Barn- och ungdomsnämnden uppdrog därför i maj 2013 
att servicenämnden skulle ansöka om medel för tillbyggnad av 
Vallmons förskola.  
 
Ärendet har efter behandlingen i barn- och ungdomsnämnden tagits 
upp i servicenämndens underlag till kommunplan för 2014. I den 
beslutade kommunplanen anges det att 1 150 tkr avsatts för Vall-
mons förskola gällande servicenämndens investeringar under 2014. 
Teknik- och servicekontoret har påbörjat projekteringen men arbe-
tet har på utbildningschefens begäran pausats. 

 

Under våren har det varit ont om platser i både Våxtorp och Rän-
neslöv vilket aktualiserat behovet av att utöka antalet platser på nå-
gon av orterna. Som en tillfällig lösning har en paviljong placerats 
vid Mumindalens förskola i Skottorp under våren. Den kommer 
dock enligt planen att avlasta skolan under hösten 2014 genom att 
den förskoleavdelning som idag finns i skolan flyttar ut för att ge 
plats för en växande fritidshemsverksamhet.  
 
Ärendets beredning 
 
En analys av faktiska barnkullar och de officiella prognoserna visar 
en viss ökning av antalet barn i förskoleåldern men att den främsta 
orsaken till bristen på platser finns att finna i den ökande nyttjande-
graden. 
 
Barn- och ungdomskontoret konstatera att det finns ett, så långt det 
är överblickbart, bestående behov av ett ökat antal förskoleplatser 
och att utökningen lämpligen sker på Vallmons förskola i Rännes-
löv.  
 
 
                 forts 
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Forts BUN § 53 
 
För ett slutgiltigt ställningstagande i barn- och ungdomsnämnden 
behöver förutsättningarna för en utbyggnad utredas, bland annat ef-
tersom förskolans tomt är relativt begränsad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från barn- och ungdomsnämnden 30 maj 2013, § 49. Kom-
munplan 2014. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret 
den 5 maj 2014. Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, § 
41. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär att teknik- och servicekontoret 
utreder förutsättningarna för en utbyggnad av Vallmons förskola 
med personalutrymmen och verksamhetsytor för en förskoleavdel-
ning. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och servicekontoret 
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BUN § 54 Dnr 2014-000097 
 
Remiss- motion om förskola i Vallberga 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson (S) och 
Annita Asplid (S) att kommunfullmäktige ger barn- och ungdoms-
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förskola i 
Vallberga, i den befintliga skolan eller i dess närhet. I motionen 
framgår bland annat att det inte finns någon förskola i Vallberga 
samtidigt som behovet av förskoleplatser ökar. Många familjer har 
barn i både förskole- och skolålder och då är det en fördel att ha 
dem på samma plats. Detta sparar mycket tid vid hämtning och 
lämning. I motionen beskrivs även andra vinster som kommunen 
kan göra såsom miljöaspekten, att man kan ha personal som arbetar 
både i förskola, fritidshem och skola, samarbeten vid lov m.m.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till barn- och ungdoms-
nämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
i augusti 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 februari 2014. Beslut i kommunfullmäktige den 25 
februari 2014, § 31. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskonto-
ret den 29 april 2014. Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 
2014, § 42. 
 
Yrkanden 
 
Annita Asplid (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S): Bifall till 
motionen. 
 
Gareth Bush (FP) med instämmande Kent-Arne Andersson (C), Jo-
nas Hellsten (M) och Ann Bengtsson (C): Barn- och ungdoms-
nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bak-
grund av att det finns en planering för en utökning av antalet för-
skoleplatser i området. 
 
     forts 
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Forts BUN § 54 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Asplid (S) m.fl. yrkande och 
Bush (FP) m.fl. yrkanden och finner att barn- och ungdomsnämn-
den beslutar i enlighet med Bush m.fl. yrkande. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen mot bakgrund av att det finns en planering för en utök-
ning av antalet förskoleplatser i området. 
 
Reservationer 
 
Annita Asplid (S), Villemo Ekman (S) och Bo Tengvist (S) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Ersättarens mening 
 
Helene Nilsson (KD): Stödjer Bushs (FP) m.fl. yrkande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
  
                       
 
                      Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 55 Dnr 2014-000154 
 
Detaljplan för Skummeslöv 3:36 m fl (centrum), 
Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt detaljplanen för samråd 
enligt 5 kap § 20, plan- och bygglagen. 
 
Planområdet sträcker sig från korsningen Stora Strandvägen/Norra 
Kustvägen mot havet. Vid korsningen omfattas fastigheterna Skum-
meslöv 13:48 bageriet och Skummeslöv 3:23 mataffären samt 
Skummeslöv 3:36, grönytan sydost om korsningen. Vid Stora 
Strandvägen finns fastigheterna Skummeslöv 13:32, pensionatet och 
Skummeslöv 13:55, restaurangen som ingår i planområdet. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till en centrumbild-
ning vid Stora Strandvägen/Norra kustvägen och förstärka vyn mot 
havet genom att utveckla strandpromenaden längs med Stora Strand-
vägen. 
 
Yttrandet ska ha inkommit senast den 23 maj 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningshandling från samhällsbyggnadskontoret den 9 april 
2014. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 29 april 
2014. Beredningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, § 43. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 56 Dnr 2014-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 15 maj 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
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BUN § 57 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 
15 maj 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 58 Dnr 2014-000040 
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 15 maj 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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BUN § 59 Dnr 2014-000006 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 
a) Rapport från ungdomskonferensen 

Per Jangen 
b) Uppföljning av elevärende 

Stefan Blessenius, rektor Våxtorpsskolan 
c) Pågående processer inom barn- och ungdomsnämndens verk-

samheter samt den fortsatta planeringen 
Carin Källström 

d) Information från verksamheten 
 Namnbyte Solens Montessori till Gaia Montes-

sori 
 Presidiemöte BUN/SEN 
 Framtida utmaningar 
 Rekrytering av IT-utvecklare 

Per Jangen 
e) Tilläggsbelopp 

Ing-Britt Thedeby, biträdande utbildningschef 
 

_____ 
 


