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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 oktober 2014 
 
Protokollet, som justerats den 27 oktober 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 28 oktober till 
och med den 18 november 2014 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-23 1 (17) 
 
Plats och tid Stadshuset Laholm, klockan 13.00-17.10 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Annita Asplid (S) §§ 92-100, 102, 104-105 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S)  
 Ann Bengtsson (C) 
 Gareth Bush (FP)  
 Gunilla Waldeman (Lap) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Villemo Ekman (S) 
 Maria Bronelius (C) 
 Bo Tengqvist (S) §§ 101, 103  
 
  
  
Övriga deltagande  
 Bo Tengqvist (S), ersättare  
   

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 92, 104 b 
 Elin Tallquist, utredare § 93  
 Sophia Sävås, utredare §§ 95, 104 b 
 Gunilla Clason, skolskjutshandläggare § 102 
 Viveka Lennse, rektor Lagaholmsskolan § 102 
 Anitha Tillman, rektor grundsärskolan § 102 
 Lisa Larsson, enhetschef kostavdelningen § 104 a 
 Margareta Kjellson, enhetschef kostavdelningen § 104 a 
 Matthew Enakeyarhe, IKT-utvecklare § 104 c 
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2014-10-27 klockan 10.00 
 
 
Paragrafer  92-105 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Anna-Lena Lövgren Melin 
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 92 Dnr 2014-000014 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 13 oktober 2014, § 69. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 93 Dnr 2014-000241 
 
Remiss av klimatanpassningsplan 
 
Ärendet 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med kommunens verk-
samheter tagit fram ett förslag till klimatanpassningsplan. 
 
Planens syfte är att belysa hur Laholm kommer att påverkas av kli-
matförändringar. Planen belyser vad en höjd havsnivå, ökad neder-
börd och en varmare temperatur får för konsekvenser för Laholm 
och lämnar förslag på åtgärder. 
 
I planen beskrivs övergripande hur kommunen kommer att påver-
kas fram till år 2100 samt vilka konsekvenser som kan förväntas 
inom olika samhällssektorer. Förslag på åtgärder är begränsade till 
kustområdet, väster om E6:an och i kommunens översiktsplan, 
Framtidsplan 2030, utpekade områden för landsbygdsutveckling. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beredningsutskott har remitterat klimat-
anpassningsplanen till bland annat barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2014. För-
slag på klimatanpassningsplan. Beslut från kommunstyrelsens be-
redningsutskott den 4 augusti 2014, § 140. Tjänsteskrivelse från 
barn- och ungdomskontoret den 8 oktober 2014. Beredningsutskot-
tets protokoll den 13 oktober 2014, § 70. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på att kommunen tagit 
fram en klimatanpassningsplan och har inget att erinra gällande 
planen.  
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
                    BUN § 94 Dnr 2014-000253 

 
Remiss Laholms strategi för att stödja ett växande näringsliv i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
Kommunledningskontoret har tillsammans med näringslivsenheten 
och ledningen för kultur- och utvecklingsverksamheten tagit fram 
förslag till kommunal strategi för hur kommunen ska stödja ut-
vecklingen av näringsliv och företagande i Laholm. Strategin har 
tagits fram i en process där såväl politiker, enskilda företagare och 
företagens organisationer på olika sätt varit delaktiga.  
 
Förslaget till strategi för att stödja ett växande näringsliv syftar till 
att skapa en samsyn kring strategiska prioriteringar och målbild. 
Syftet är också att visa företagen vilka långsiktiga ambitioner 
kommunen har och vilka prioriteringar kommunen gör när det gäll-
er förutsättningar för näringslivet.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till kommunal strategi för 
att stödja utvecklingen av näringsliv och företagande i Laholm till 
bland annat barn- och ungdomsnämnden. 
 
Yttrandet ska ha inkommit senast den 31 oktober 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 30 juli 2014. 
Förslag till strategi för att stödja ett växande näringsliv i Laholm. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 6 oktober 
2014. Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2014, § 71. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskonto-
rets tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen. 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 95  Dnr 2014-000127 
 
Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegations-
ordning 
 
Ärendet  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 juni 2011, § 65, om 
ny delegationsordning för nämnden. Delegationsordningen revide-
rades i februari 2012, i november 2012 samt i juni 2014. Barn- och 
ungdomskontoret har utarbetat ett förslag på en revidering av barn- 
och ungdomsnämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och ung-
domsnämndens verksamheter. Beredningsutskottets protokoll den 
13 oktober 2014, § 72. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer framlagt förslag till revide-
ring av delegationsordning för nämndens verksamheter. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 96 Dnr 2014-0004 
 
Uppföljning av 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 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 9 oktober. 
Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2014, § 73. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 97 Dnr 2014-000315 
 
Sammanträdesplan år 2015 
 
Ärendet 
 
Enligt 7 § i kommunens reglemente med föreskrifter om nämnder-
nas arbetsformer sammanträder nämnderna på dag och tid som var-
je nämnd bestämmer. Vardagar bör tiden bestämmas till efter kl. 
13.00 i syfte att underlätta för ledamöterna och ersättarna att plane-
ra ledighet från anställning. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomskontoret har i samråd med ordföranden utarbe-
tat ett förslag till sammanträdesdagar år 2015 enligt följande: 
 
Beredningsutskott (måndagar)  Nämnd (torsdagar) 
 
Jan  -  15  
  19  29 
Feb  16  26 
Mar 16  26 
Apr  13  23 
Maj  11  21 
Juni 15  25 
Aug 17  27 
Sep  14  24 
Okt  12  22 
Nov  16  26 
Dec    7  17 (fm) 
 
Sammanträdestid: Kl. 13.00 
 
Sammanträdesplats: Stadshuset 
 
Barn- och ungdomskontoret redovisar vidare ett förslag till årsplan 
för barn- och ungdomsnämndens sammanträdesverksamhet år 
2015. 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 97 
 
Förslag till sådana årsplaner har utarbetats för varje nämnd i syfte 
att:      
 
• tidsplanera viktiga rutiner i varje nämnds sammanträdes-

verksamhet för en rationell hantering av nämndens ärenden så 
att man undviker för sent inlämnade ärenden eller fördröjd  

 beslutsexpediering, 
 
• årsplanerna ska ingå i en kommungemensam sammanträdes-

plan där facknämndernas, kommunstyrelsens och kommun-
fullmäktiges sammanträdesdagar och ärendehanteringsrutiner 
är avstämda så att onödiga väntetider inte uppkommer i de fall 
ärenden skall beredas i en eller flera facknämnder innan beslut 
fattas i kommunstyrelsen eller fullmäktige, 

 
• undvika att nämndernas sammanträden kolliderar med hänsyn 

till att förtroendevalda kan vara ledamöter i flera nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till sammanträdesdagar och 
årsplan för 2015. Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 
2014, § 74. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-
dagar och årsplan för sin sammanträdesverksamhet år 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 98 Dnr 2012-000446 
 
Avstämning av måluppföljning av handlingsprogrammet för 
skydd mot olyckor (2012-2015) 
 
Ärendet 
 
Enligt 3 kap. 3 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kom-
munen skyldig att ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammen skall baseras på statens nationella mål men 
även kommunens lokala riskbild, vilket innebär att dessa skall an-
passas från de statliga målen till de lokala förutsättningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2012 om handlings-
program enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen 
om extraordinära händelser 2012-2015. 
 
Säkerhetsmålen är de kommunövergripande målen och presta-
tionsmålen är de som anger hur respektive nämnd skall arbeta för 
att uppnå säkerhetsmålen.  
 
I syfte att utveckla säkerhetsarbetet i kommunen bör målen i det 
nuvarande handlingsprogrammet följas upp och respektive ansvarig 
nämnd bör redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla de 
mål som antogs i kommunens handlingsprogram av kommunfull-
mäktige 31 januari 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från räddningstjänsten 25 augusti 2014. Barn- och 
ungdomskontorets svar på avstämning av måluppfyllelse. Bered-
ningsutskottets protokoll den 13 oktober 2014, § 75. 
 

                      Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisning av avstämning 
måluppföljning av handlingsprogram för Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om extraordinära händelser 2012-2015 och 
överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 99 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. Teknik- och servicekontoret påbörjade projekte-
ringen men arbetet pausades på utbildningschefens begäran. 

 

Under våren 2014 har det varit ont om platser i både Våxtorp och 
Ränneslöv vilket aktualiserat behovet av att utöka antalet platser på 
någon av orterna. Som en tillfällig lösning har en paviljong place-
rats vid Mumindalens förskola i Skottorp under våren 2014. 
 
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.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i maj 2014 att begära att 
teknik- och servicekontoret utreder förutsättningarna för en utbygg-
nad av Vallmons förskola med personalutrymmen och verksam-
hetsytor för en förskoleavdelning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från barn- och ungdomsnämnden 22 maj 2014, § 53. Ritning 
på utbyggnad av Vallmons förskola från teknik- och servicekonto-
ret, 1 oktober 2014. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskonto-
ret den 9 oktober 2014. 
                  forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 99 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ann Bengtsson (C) med instämmande av Gareth Bush (FP) och 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden begär att en pro-
jektering med kostnadsberäkning genomförs gällande tillbyggnad 
av Vallmons förskola. 
 
Annita Asplid (S): Säger nej till utbyggnad av Vallmons förskola 
till förmån för utbyggnad av Vallberga skola. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Ann Bengtssons förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär att en projektering med kost-
nadsberäkning genomförs gällande tillbyggnad av Vallmons för-
skola. 
 
Reservationer 
 
Annita Asplid (S), Anna-Lena (S), Villemo Ekman (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ersättarens mening: 
 
Bo Tengqvist (S): stödjer Annita Asplids (S) förslag. 
_____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar barn- och ungdomsnämnden 
om ajournering i fem minuter 
_____ 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 100 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 
17 oktober 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 101 Dnr 2014-000001  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 17 oktober 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 
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BUN § 102 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 26 juni, 28 augusti och 25 sep-
tember valde justeraren följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat Beslut 
Skolskjutshandläggare Beslut om skolskjuts för elev vid annan 

skolenhet än den som kommunen anvisar 
till. 

Rektor  Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgif-
ter om kränkande behandling 

Rektor för grundsärskolan Beslut om att integrera elev som har rätt 
till utbildning i grundskolan 

Rektor för grundsärskolan Beslut om mottagande i grundsärskolan 
och placering vid skolenhet 

     
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
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BUN § 103 Dnr 2014-000040  
 
Anmälningar 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 17 oktober 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
_____ 
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BUN § 104  Dnr 2014-000006  
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2014 
 

a) Redovisning av resultaten av enkäten gällande skolmaten 
Lisa Larsson och Margareta Kjellson 

b) Omsorg på obekväm arbetstid 
Sophia Sävås och Tommy Karlsson 

c) Information från verksamheten 
 Presentation av IKT-utvecklare Matthew Enakeyarhe 
 Resursfördelningssystemet 
 Betygsstatistik 2013/2014 
 Vakanta tjänster 
 Nämndens sammanträde i november är troligtvis in-

ställtr 
Per Jangen 

d) Enkät om digitala kallelser besvaras på mötet 
 
_____ 
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BUN § 105 Dnr 2014-000327 
 
Plansamråd- Ändring av detaljplan för Allarp 2:3 mfl och Inre 
Kustvägen  
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplaner-
na för Allarp 2:3 m.fl. och Inre Kustvägen enligt 5 kap.15 § Plan- 
och bygglagen 2010:900. Detaljplaneändringen berör en del av Al-
larp i södra Skummeslövsstrand. Planområdet avgränsas i söder av 
kommungränsen mot Båstad, i norr av Allarpsvägen, i öster av 
järnvägen och i väst av jordbruksmark. Syftet med detaljplaneänd-
ringen är att flerbostadshus, verksamheter och skola/förskola ska 
kunna uppföras i de antal våningar som ryms inom högsta tillåtna 
taknockshöjd på 12,0 meter. Gällande detaljplaner begränsar antalet 
våningar till tre stycken, en bestämmelse som i och med denna de-
taljplaneändring tas bort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådsbrev den 20 oktober 2014 med samrådshandlingar. Tjäns-
teskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 22 oktober 2014. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden har inget 
att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla ord-
förandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 


