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BUN § 80 Dnr 2014-000014  
 
Budgetuppföljning 2 år 2014 
 
Ärendet 
 
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. Den sistnämnde budgetutfallsprognosen knyts sam-
man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 
ett och samma tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upp-
rättas också efter redovisningen per den 31 augusti.  
 
I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resul-
tatmålen i kommunplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets anvisningar den 12 augusti 2014. 
Förslag på budgetuppföljning 2 från barn- och ungdomskontoret. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 60. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 
2014 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 81 Dnr 2013-000145  
 
Uppföljning av nämndsplan 2014 
 
Ärendet 
 
Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av 
kommunfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika pri-
oriterade resultatmål i nämndsplanen. I syfte att fastställa ambi-
tionsnivå för målen och samtidigt skapa möjligheter för en tydlig 
uppföljning kopplas till varje resultatmål indikatorer. Dessa indi-
katorer ska beskriva önskat resultat. Till indikatorerna kopplas re-
dovisande nyckeltal som i konkreta termer beskriver mätbart utfall 
och som tillsammans ger en bild av resultatet. 
 
Kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, servicenämnden och socialnämnden ska i ett 
separat ärende behandla uppföljningen av de nämndsspecifika 
resultatmålen i nämndsplanen. Underlaget för ett sådant beslut 
utgörs av en särskild handling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens nämndsplan år 2014. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 61. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av 
nämndsplanen år 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 
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BUN § 82 Dnr 2014-000208  
 
Förslag till kommunplan och budget för år 2015 samt 
ekonomisk plan 2016-2017 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige fattade den 25 mars beslut om vissa 
förändringar av kommunens principer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. Förändringen av budgetprocessen innebär att 
kommunstyrelsen from innevarande år beslutar om riktlinjer och 
direktiv juni månad samtidigt som man lägger förslag på definitiva 
budgetramar till kommunfullmäktige. Detta innebär att såväl 
direktiv som budgetramar fastställs under en och samma månad. 
Samtidigt senareläggs den tidpunkt som nämnderna senast ska 
lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kommunplan 
med en månad vilket då innebär senast den 30 september. 
 
Ärendets beredning 
 
Under november kommer kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan och 
kommunplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, 
kommunplan och nämndsplaner för år 2015 samt ekonomisk plan 
för 2016-2017. Förslag till kommunplan och budget för år 2015 
samt ekonomisk plan för 2016-2017. Kommunstyrelsen beslut den 
10 juni 2014, § 124. Beredningsutskottets protokoll den 15 
september 2014, § 62. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
underlag till budget och kommunplan för 2015 samt ekonomisk 
plan åren 2016 och 2017 och överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen 
 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 82 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 
ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner underlag till budget och 
kommunplan för 2015 samt ekonomisk plan åren 2016 och 2017 
och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 83 Dnr 2014-000208  
 
Nämndsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2015 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har den 10 juni 2014, § 124 fattat beslut om 
riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, 
kommunplan och nämndsplaner för år 2015 samt ekonomisk plan 
för åren 2016 och 2017. 
 
Nämnderna ska utifrån sina nämndsspecifika inriktningsmål 
utarbeta och besluta om nämndsspecifika prioriterade resultatmål i 
nämndsplanen. 
 
Nämnderna ska senast den 30 september 2014 besluta om 
nämndsplanerna. Nämndsplanerna redovisas till kommun-
fullmäktige i samband med behandlingen av budget och 
kommunplan i november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag på nämndsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2015.  
Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 63. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
nämndsplanen för år 2015. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla ordförandens förslag 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplanen för år 2015. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 84 Dnr 2013-000253  
 
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 
kostnader med syfte att skapa utrymme till prioriterade områden 
samt sänka den allmänna kostnadsnivån. Nämnden redovisade 
genomlysningen till kommunstyrelsen i april 2013. Av utredningen 
framgick bland annat att lokalkostnaderna tar en allt större del av de 
totala undervisningsresurserna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående fick barn- och ungdomsnämnden i 
juni 2013 i uppdrag att till kommunfullmäktige lämna ett 
heltäckande förslag på förändrad organisation inom grundskolan 
och förskolan som är anpassat till nuvarande prognoser på 
elevunderlag och utvecklingen inom verksamheten i övrigt.  
 
Ärendets beredning 
 
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 
redovisade barn- och ungdomsnämnden en delrapport av uppdraget. 
I delrapporten redovisades de alternativ till lokaleffektivisering som 
barn- och ungdomsnämnden hade påbörjat samt vilka alternativ till 
lokaleffektivisering som nämnden avsåg att arbeta vidare med i 
enlighet med kommunstyrelsens uppdrag om översyn av 
skolorganisationen och vilka alternativ som därmed hade lagts åt 
sidan. Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde om 
att medge barn- och ungdomsnämnden extra anslag, dels för 
finansiering av en utredning av lokalmässiga förutsättningar av 
Lagaholmsskolan dels en ny F-6 skola i Laholms tätort. 
Utredningstiden förlängdes till den 30 april 2014.  
 
Barn- och ungdomsnämnden återrapporterade till kommunstyrelsen 
den 24 april och begärde samtidigt förlängd utredningstid till den 
30 september. Kommunstyrelsen medgav den 15 maj, § 100 att 
utredningstiden förlängdes till den 30 september. 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 84 
 
Beslutsunderlag 
 

Beslut från kommunstyrelsen den 15 maj, § 100. Skolutredning 
med bilagor från barn- och ungdomskontoret. Beredningsutskottets 
protokoll den 15 september 2014, § 64. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C) med instämmande av Ann Bengtsson 
(C), Gareth Bush (FP), Annita Asplid (S), Anna-Lena Lövgren 
Melin (S), Jonas Hellsten (M), och Lennart Svensson (V):  
 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Dalkulla förskola 
flyttas in i Knäredsskolans lokaler och begär medel av 
kommunfullmäktige för att anpassa lokalerna för 
förskoleverksamhet. 
 
2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
besluta enligt alternativ 2A i skolutredningen gällande 
Lagaholmsspåret. Förslag 2A innebär att en ny F-6 skola byggs 
i östra Laholm, Lagaholmsskolan renoveras samt att anpassning 
görs av lokalerna med syfte att särskoleverksamhet ska 
bedrivas i Lagaholmsskolan. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 
ordförandens m.fl. förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 84 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

1 Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Dalkulla förskola 
flyttas in i Knäredsskolans lokaler och begär medel av 
kommunfullmäktige för att anpassa lokalerna för 
förskoleverksamhet. 
 
2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
besluta enligt alternativ 2A i skolutredningen gällande 
Lagaholmsspåret. Förslag 2A innebär att en ny F-6 skola byggs 
i östra Laholm, Lagaholmsskolan renoveras samt att anpassning 
görs av lokalerna med syfte att särskoleverksamhet ska 
bedrivas i Lagaholmsskolan.   

 
Ersättarnas mening 
 
Helene Nilsson (KD), Maria Bronelius (C), Bo Tengquist (S), John 
Löfstedt (M), Villemo Ekman (S): instämmer med Kent-Arne 
Anderssons (C) förslag. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 85 Dnr 2014-000269  
 
Ny förskola på Allarpsområdet 
 
Ärendet 
 
Efterfrågan på förskoleplatser i kommunens södra delar har ökat 
stadigt de senaste åren. Förutsättningarna för en utbyggnad av 
Vallmons förskola i Ränneslöv undersöks för närvarande men det 
är framförallt i södra kustområdet som befolkningsprognoserna 
visar på ett ökat behov. Tillfälligt klarades efterfrågan våren 2014 
genom att en paviljong flyttades till Skottorps skola. Det rörde sig 
om en tillfällig utökning eftersom en förskoleavdelning som 
tidigare funnits i skolans lokaler nu flyttats ut för att bereda plats 
för en ökad efterfrågan på fritidshemsplatser. En fristående 
förskola, Gaia Montessori, har godkänts av barn- och 
ungdomsnämnden och har visat intresse för att etablera sig i 
Skummeslövsstrand. Etableringen är dock osäker och har dragit ut 
på tiden så att behovet är nu återigen akut sett något år framåt i 
tiden. 
 
Sett till detaljplaner för området ser Barn och ungdomsnämnden 
Allarpsområdet som lämpligare för placering av en ny förskola än 
Skummeslövsstrand.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 7 september. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 65. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Annita Asplid (S): Förordar att en utredning görs gällande 
utbyggnad av Skottorpsskolan i enlighet med den 
socialdemokratiska motionen (26 november 2012) och begär 
därmed inte medel för en förstudie av en ny förskola i 
Allarpsområdet. 
 
Ann Bengtsson (C) med instämmande av Gareth Bush (FP), John 
Löfstedt (M), Jonas Hellsten (M), Fredrik Lindquist (C): Barn- och 
ungdomsnämnden begär av kommunstyrelsen medel för en 
förstudie av en ny förskola i Allarpsområdet. 

     forts 
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Forts BUN § 85 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Ann Bengtsson m.fl. 
förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunstyrelsen medel för 
en förstudie av en ny förskola i Allarpsområdet. 
 
Reservationer 
 
Annita Asplid (S), Lennart Svensson (V) och Anna-Lena Lövgren 
Melin (S) till förmån för Asplids förslag. 
 
Ersättarnas mening 

  
Helene Nilsson (KD), Maria Bronelius (C) instämmer med Ann 
Bengtssons (C) förslag. 
Bo Tengquist (S) instämmer med Annita Asplids (S) förslag. 

    _____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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BUN § 86 Dnr 2014-000215  
 
Klagomål gällande ett barns situation vid den fristående 
förskolan Nyckelpigan  
 
Ärendet 
 
Den 18 juni 2014 inkom en skrivelse till barn- och 
ungdomsnämnden med klagomål gällande situationen för ett barn 
vid den fristående förskolan Nyckelpigan. 
 
Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över förskola 
vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra 
stycket. Med tillsyn avses att kontrollera om den verksamhet som 
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Klagomål daterad den 12 juni 2014. Beslut från Skolinspektionen 
den 25 juni. Begäran om yttrande den 24 juni. Yttrande från 
huvudmannen den 9 juli. Tjänstenotering den 2 september. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 1 september 
2014. Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 66. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Medborgarskolan Region 
Väst (förskolan Nyckelpigan) uppfyller 8 kap. 8 § samt 8 kap. 11 § 
skollagen och lämnar därmed ärendet utan anmärkning. 
 
 
På grund av jäv deltar inte Anna-Lena Lövgren Melin i beslutet.  
_____ 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Medborgarskolan region Väst 
Vårdnadshavarna 
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BUN § 87 Dnr 2014-000220  
 
Remiss handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014-2030 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till Handlingsprogram 
för bostadsförsörjning 2014-2030.  
 
Handlingsprogrammet är ett strategiskt dokument som beskriver 
befolknings- och bostadsförändringar samt hur de förväntas 
utvecklas de kommande åren. Dokumentet redogör även för hur 
många och vilken typ av bostäder som bör byggas i kommunens 
olika orter.  
 
Tanken är att handlingsprogrammet ska vara underlag för fortsatt 
dialog hur kommunen ska planera för boende i olika skeden av 
livet. Ett annat syfte med planeringen är att tillskapa attraktiva 
boendemiljöer så att kommunen får en fortsatt inflyttning med 
tillhörande tillväxt enligt de mål som fastlagts i översiktsplanen. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till handlingsprogram för 
bostadsförsörjning för yttrande senast den 30 september 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen den 16 juni 2014. 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014-2030. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 september. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 september 2014, § 67. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra gällande förslaget för 
handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014-2030. 
_____ 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 88 Dnr 2014-000001  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 19 september 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
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 BUN § 89 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, 
trakasserier 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 
19 september 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och 
lägger dessa till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 90 Dnr 2014-000040  
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 19 september 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 91 Dnr 2014-000006  
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 

                               Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
a) Mottagningen av nyanlända barn och elever 
Monica Williamsson- Chef för enheten för flerspråkighet 
b)     Information från verksamheten 
        Våxtorpsskolan 

  Per Jangen 
_____ 


