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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 mars 2015 
 
Protokollet, som justerats den 30 mars 2015, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 31 mars till och 
med den 21 april 2015 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunsekreterare 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-26 1 (9) 
 
Plats och tid Stadshuset Laholm, klockan 13.00-16.00 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordf 
 Bo Tengqvist (S)  
 Ann Bengtsson (C) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Gareth Bush (FP)  
 Villemo Ekman (S)  
 Helene Nilsson (KD) 
 Maria Lindau (SD) 
 Angela Johansson (M)  
   
    
  
Övriga deltagande Lennart Svensson (V), ersättare 
 Martin Lönnstam (C), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare 
 Magnus Johansson, (M) ersättare 

 
 Tommy Karlsson, ekonom § 32 
 Sophia Sävås, utredare  §§ 34-35, 39 a 
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare  
 
 
Utses att justera Lena Hallén-Persson (M) 
 
 
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret 2015-03-30 klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  32-39 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lena Hallén-Persson 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 
Barn- och ungdomsnämnden  2015-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 32 Dnr 2015-000115 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 16 mars 2015, § 18. 
_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 
Barn- och ungdomsnämnden  2015-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 33 Dnr 2015-000096 
 
Remiss visioner och mål för Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen som ytt-
rande till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska vision 
och inriktningsmål revideras i samband med ny mandatperiod. 
Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande 
att ta fram ett förslag till inriktningsmål för kommunen. Förslaget 
ska ha ett tydligare fokus på kommunens kärnverksamheter. Inrikt-
ningsmålen behöver ses över när det gäller nivåerna på ambitioner-
na. Förslaget ska innehålla färre mål för en ökad tydlighet.  
 
Kommunstyrelsen remitterade den 10 februari 2015, § 41 fråge-
ställningar och förslag kring Laholms kommuns inriktningsmål till 
samtliga nämnder för yttrande senast den 31 mars 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll den 10 februari 2015, § 41. Kommun-
ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2015 med bilagor. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 11 mars 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2015, § 19. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
 
BUN § 34 Dnr 2015-000117 
 
Barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen 
och skickar den vidare till kommunstyrelsen som ska besluta om 
gallring av handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 
en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens aktuella 
handlingar och hur dessa hanteras. 
 
Enligt arkivlagen (1990:782) är det arkivmyndighetens ansvar att se 
till att de kommunala myndigheterna vårdar och bevarar allmänna 
handlingar i sådan utsträckning att de tillgodoser följande behov. 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. behovet av information för rättskipning och förvaltningen, 
3. forskningens behov 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till dokumenthanteringsplan för barn- och ungdomsnämn-
den. Kommunens arkivreglemente. Beredningsutskottets protokoll 
den 16 mars 2015, § 20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner do-
kumenthanteringsplanen och skickar den vidare till kommunstyrel-
sen som ska besluta om gallring av handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 35  Dnr 2015-000118 
 
Riktlinjer gällande omsorg obekväm arbetstid i Laholms 
kommun 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna för omsorg på 
obekväm arbetstid. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden ska under våren 2015 öppna omsorg 
på obekväm arbetstid. Detta sker vid Söderlägets förskola i Lilla 
Tjärby.  
 
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra vad som gäller i Laholms 
kommun beträffande pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. 
Syftet är också att säkerställa att kommuninvånarna behandlas lika i 
frågor såsom exempelvis ansökan, placering och vistelsetid.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid. Berednings-
utskottets protokoll den 16 mars 2015, § 21. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 36 Dnr 2015-000001 
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 20 mars 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 37 Dnr 2015-000004 
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
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 
20 mars 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 38 Dnr 2015-000002 
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 20 mars 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 39 Dnr 2015-000005 
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Utbildning på entreprenad  
b) Diskussion om fritidsklubbar 
c) Pågående byggprocesser 

* Dalkulla 
* Vallmon 
* Förskola i Allarp 
* Lagaholmsskolan 
* Nya F-6 skolan 
* Skottorpsskolan 

d) Information från verksamheten 
     * Skrivelse från Knäredsskolans personal 
_____ 

 
 
 
 
 


