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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 15 januari 2015 
 
Protokollet, som justerats den 15 januari 2015, 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 16 januari till och 
med den 6 februari 2015 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2015-01-15 1 (11) 
 
Plats och tid Stadshuset Laholm, klockan 13.00-15.00 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Ann Bengtsson (C) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Gareth Bush (FP)  
 Kewin Hansen (S)  
 Helene Nilsson (KD) 
 Angela Johansson (M)  
    
  
Övriga deltagande Lennart Svensson (V), ersättare 
 Martin Lönnstam (C), ersättare 
 Magnus Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare 
  

 Tommy Karlsson, ekonom § 8a 
 Sophia Sävås, utredare  § 8a 
 Elisabeth Andersson, administratör § 8a 
 Gunilla Clason, skolskjutshandläggare § 8a 
 Matthew Enakeyarhe, IKT-utvecklare § 8a 
 Carina Eriksson, barnomsorgsassistent § 8a 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 8a 
 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 8a 
 Sara Nilsson, enhetschef för elevhälsan § 8a 
 Monica Williamsson, enhetschef enheten för flerspråkighet och integration § 8a 
    Eva Nordin, specialpedagog skoldatateket § 8a 
 Karin Tideman, specialpedagog § 8a 
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare  
 
 
Utses att justera Jonas Hellsten (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2015-01-15 klockan 15.30 
 
 
Paragrafer  1-8 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Jonas Hellsten 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 1 Dnr 2015-000008 
 
Val av beredningsutskott i barn- och ungdomsnämnden 2015-
2018 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
1. Barn- och ungdomsnämnden väljer följande ledamöter och er-

sättare i beredningsutskottet för tiden 1 januari 2015 till och 
med den 31 december 2018: 

 
 Ledamöter  Ersättare 
 
 Maria Bronelius (C)  Ann Bengtsson (C)   
 Jonas Hellsten (M)  Lena Hallén-Persson (M) 
 Bo Tengqvist (S)  Kewin Hansen (S) 
 

2.     Barn- och ungdomsnämnden utser följande till  
     ordförande respektive vice ordförande i beredningsutskottet 
 
 Ordförande: Maria Bronelius (C) 
 Vice ordförande: Jonas Hellsten (M) 
 
3. Följande regler skall gälla för inkallande av ersättare till tjänst-

göring i beredningsutskottet: 
 
 För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 
 nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 
 
 C  C, M, S 
 M  M,C, S 
 S  S, C, M 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente ska det inom 
nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare. 
 
Nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskot-
tets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken de 
ska kallas in till tjänstgöring. 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 1 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens reglemente LFS 3:9. Beslut från 
kommunfullmäktige den 16 december, § 214. 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet 
Personalenheten 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 2 Dnr 2015-000007 
 
Behörighetsregler inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar föreliggande förslag till behö-
righetsregler att gälla från och med den 15 januari 2015, då barn- 
och ungdomsnämndens beslut den 13 januari 2011, § 7, ska upp-
höra att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunen t.ex. ingår avtal eller andra rätts-
handlingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens 
firma. 
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande per-
soner som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag att företräda 
bolaget och teckna dess firma. 
 
Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning mot-
svarande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 
 
Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 
besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-
sentera kommunen vid avtalstecknandet. 
 
Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-
tanderättens fördelning, bl.a. reglerna om kommunstyrelsens rätt att 
delegera sin beslutanderätt. 
 
Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 
som krävs för verkställande av barn- och ungdomsnämndens beslut 
regleras för nämndens vidkommande i 25 § i nämndens reglemente. 
Där föreskrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämn-
den ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kon-
trasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden. Beslut som fattas med stöd 
av delegering samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upp-
rättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 2 
 
Barn- och ungdomskontoret föreslår följande behörighetsregler 
inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde: 
 
Delgivning 
Behöriga att ta emot delgivning med barn- och ungdomsnämnden: 
Ordföranden, verksamhetschefen eller nämndens sekreterare. 
 
Kontrasignation 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av barn- och 
ungdomsnämnden eller av nämndens utskott ska kontrasigneras av 
verksamhetschefen. 
 
Delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 
av den som fattat beslutet. 
 
Anbudsöppning 
Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 
upphandling: Verksamhetschefen, biträdande verksamhetschefen, 
kvalitetsutvecklare, nämndens sekreterare, utredare, skolskjuts-
handläggare, ekonomienhetens upphandlare, två i förening. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 3 Dnr 2015-000011 
 
Lokalansvarig tjänsteman inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser Leif Johnsson, arbetsmiljö-
strateg, till lokalansvarig för barn- och ungdomsnämndens verk-
samheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 24 juni 2014, § 104, beslutat om bo-
lagisering av kommunens fastighetsförvaltning genom bildandet av 
ett dotterbolag till Laholmshem AB - Kommunfastigheter i Laholm 
AB- som tar över ägandet av ett 50-tal kommunala verksamhetsfas-
tigheter. Beslutet innebär att dotterbolaget ersätter servicenämnden 
som "intern entreprenör" för nyproduktion och de underhålls- och 
driftstjänster som krävs för kommunens verksamhetslokaler. Beslu-
tet innebär vidare att kommunstyrelsen från och med den l januari 
2015 får ansvar för de fastighetsrelaterade uppgifter som ligger 
kvar hos kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2014, § 232 om revi-
derad delegationsordning för kommunstyrelsen. I beslutet framgår 
även att barn- och ungdomsnämnden anmodas att utse lokalansva-
rig tjänsteman enligt punkt D 6 i delegationsordningen. 
 
Av punkt D 6 framgår följande: Beställning inom budgetram av di-
rektfinansierade verksamhetsanpassningar i lokaler som kommunen 
hyr av sina helägda bolag och som disponeras av respektive nämnd 
i de fall kostnaden för åtgärder uppgår till högst 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 2 december, § 232. 
_____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 4 Dnr 2015-000006 
 
Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslut-
sattestanter för år 2015. 

2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om 
förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter 
under kalenderåret. 

 
Ärendebeskrivning 
I kommunens anvisningar till reglemente för attest och kontroll av 
ekonomiska transaktioner anges att varje nämnd ska, för sin verk-
samhet, utse eller uppdra åt verksamhetschef att utse beslutsattes-
tanter och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för 
varje kalenderår.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år 
2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
BUN § 5 Dnr 2015-000001 

     

 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämndens lägger anmälan av delegationsbeslut 
till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 9 januari 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 6 Dnr 2015-000002 
      

 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämndens lägger anmälningarna till handling-
arna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 9 januari 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 7 Dnr 2014-000004 
 
Anmälan om kränkande behandling 2014 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
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 
9 januari 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 8 Dnr 2015-000005 
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Presentation av barn- och ungdomskontorets medarbetare mfl. 
b) Politikerutbildning 2015 
c) Kontaktpolitiker 
d) Information från verksamheten 

 Pågående byggprojekt 
 Film från klass 72 Lagaholmsskolan 

Per Jangen 
 _____ 

 


