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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 oktober 2015 
 
Protokollet som justerats den 27 oktober 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Maria Lundvall 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 oktober  
 till och med den 18 november intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (14) 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum Svanen, klockan 13.00 – 17.10 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Bo Tengqvist (S)  
 Gareth Bush (FP) 
 Villemo Ekman (S) 
 Maria Lindau (SD) §§ 100-109, 111 a 
 Angela Johansson (M) 
 Martin Lönnstam (C) 
 Magnus Johansson (M) 
 Tina Örqvist Norén (C) 
 Per Persson (C) §§ 110,  111 b-g 
 
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare  
 Per Persson (C), ersättare §§ 100-109, 111 a 
   
 Tommy Karlsson, ekonom § 100 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 101 
 Sophia Sävås, utredare §§ 103-104, 111 a 
 Malin Svensson, förskolechef §§ 103-104, 111 a 
 Anitha Tillman, rektor grundsärskolan § 110 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Angela Johansson (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 27 oktober klockan 10.00 
 
Paragrafer  §§ 100-111 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Angela Johansson (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 100 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 12 oktober 2015, § 64.  
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 101 Dnr 2015-000170  
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2015, målområde kunskap och lärande 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämndens möte i no-
vember för att komplettera med ytterligare analys på övergripande 
nivå.  
 
Ärendebeskrivning 
I skollagen (2010:800) 4 kap. 3-7 § står det angivit de krav som vi 
har att följa för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att hu-
vudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
 
Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 
analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samtidigt 
att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utmaningar 
och/eller risker som identifieras gällande skolväsendet i kommunen. 
 
Genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete identifieras ut-
vecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både i 
verksamheten för barns och elevers lärande och utveckling. Dessa 
verkar som ett viktigt underlag för politikernas prioritering och be-
slut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 
 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är indelat i tre områden; 
kunskap och lärande, övergång och samverkan samt normer och vär-
den.    
 
Beslutsunderlag 
Rapport från barn- och ungdomskontoret.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Ärendet återremitteras till barn- och ungdoms-
nämndens sammanträde i november för att komplettera med ytterli-
gare analys på övergripande nivå. 
 
 
 
  forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 101 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____     
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 102 Dnr 2015-000004  
 
Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-
ling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen 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 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 redovi-
sas 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 delegat-
ionsanmälts till nämnden. Denna sammanställning ska jämföras med 
inkomna anmälningar     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 8 oktober 
2015. Protokoll från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 
den 12 oktober 2015, § 66.    
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 103 Dnr 2015-000118  
 
Riktlinjer gällande omsorg på obekväm arbetstid i Laholms 
kommun 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjer för omsorg på obe-
kväm arbetstid i Laholms kommun.   
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna gällande omsorg på obekväm arbetstid beslutades i mars 
2015 av barn- och ungdomsnämnden. Riktlinjerna syftar till att tyd-
liggöra vad som gäller i Laholms kommun beträffande pedagogisk 
omsorg på obekväm arbetstid. Syftet är också att säkerställa att kom-
muninvånarna behandlas lika i frågor såsom exempelvis ansökan, 
placering och vistelsetid. Efter det att verksamheten nu varit igång 
en period behöver vissa justeringar göras i riktlinjerna     
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade riktlinjer gällande omsorg på obekväm arbets-
tid. Protokoll från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 
den 12 oktober 2015, § 67.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner rikt-
linjer för omsorg på obekväm arbetstid i Laholms kommun.   
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 104 Dnr 2014-000381  
 
Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 
2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer framlagt förslag till revide-
ring av delegationsordning för nämndens verksamheter    
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 juni 2011, § 65, om 
ny delegationsordning för nämnden. Delegationsordningen revidera-
des senast i januari 2015. Barn- och ungdomskontoret har utarbetat 
ett förslag på en revidering av barn- och ungdomsnämndens delegat-
ionsordning     
 
Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad delegationsordning för barn- och ungdoms-
nämnden. Protokoll från barn- och ungdomsnämndens berednings-
utskott den 12 oktober 2015, § 68.     
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 105 Dnr 2015-000119  
 
Yttrande gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor 
2016-2020 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget till hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor- trygghet och säkerhet i La-
holms kommun 2016-2020.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta handlings-pro-
grammet enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraor-
dinära händelser. I programmet beskrivs kommunens arbete med att 
minska olyckor och händelsers störningar på kommunen. 
 
Föreliggande förslag till handlingsprogram är ändrat på ett antal 
punkter jämfört med föregående program i syfte att bättre stämma 
överens med kommunens övriga styrdokument. Programmet inne-
håller förbättringsområden som kommunen ska arbeta mer priorite-
rat med under kommande period. Kommunstyrelsen har remitterat 
ärendet till bland annat barn- och ungdomsnämnden för yttrande sen-
ast den 9 november 2015     
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen den 15 september 2015, § 115. Hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor - Trygghet och säkerhet i 
Laholms kommun 2016-2020. Tjänsteskrivelse från barn- och ung-
domskontoret den 8 oktober 2015. Protokoll från barn- och ung-
domsnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2015, § 69.   
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 106 Dnr 2015-000138  
 
Plansamråd - Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (Villatomter, 
Mellbystrands centrum) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget     
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i norra Mellbystrand, gränsar i norr mot Bir-
ger Pers väg, öster, söder och väster om planområdet finns befintlig 
byggnation. Syftet och huvuddraget med denna detaljplan är att möj-
liggöra för fler bostäder i Mellbystrand. Planområdets placering 
skapar livskvalitet då det finns ett bra underlag för bland annat ser-
vice och rekreation i närheten, förslaget möjliggör även en utveckl-
ing för kustområdet. 
 
Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § PBL. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och har 
då inte haft något att erinra mot planförslaget      
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning daterad den 23 september 2015 från samhällsbygg-
nadskontoret. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 
5 oktober 2015. Protokoll från barn- och ungdomsnämndens bered-
ningsutskott den 12 oktober 2015, § 70.    
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden    
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 107 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna       
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 16 oktober 2015.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 108 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
 
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 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 redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde.    

Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
16 oktober 2015.   
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 109 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 16 oktober 2015.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 110 Dnr 2015-000147  
 
Redovisning av delegationsbeslut 2015 
 
Beredningsutskottets förslag till barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
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 24 september valde justeraren 
följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat 
Rektor Beslut att integrera elever som har                

rätt till utbildning i grundskola  
       
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 111 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
      
a)  Uppföljning av omsorg på obekväm arbetstid 
b)  Statistik gymnasiebehörighet  
c)  Statistik anmälningar till Skolinspektionen 
d)  Pågående byggprocesser 
e)  Utkast till kvalitetsdeklaration 
f)   Redovisning av kontaktpolitikerbesök 
     Ysbyskolan Gareth Bush  
g)  Information från verksamheten 
     * Nyanlända  
     * Statsbidrag sommarskola  
      
_____ 
      
 
 


