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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 november 
2015 
 
Protokollet som justerats den 30 november 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 1 december 
 till och med den 22 december intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
Plats och tid Stadshuset, klockan 13.00– 16.50 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Cecilia Roos (M) 
 Maria Lindau (SD) §§ 113-123 
 Angela Johansson (M) § 112 
 
Övriga deltagande  Angela Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
 Keziah Gaeng (C), ersättare  
  
 Tommy Karlsson, ekonom §§ 112-113 
 Isa Norell, ekonom §§ 112-113 
 Elisabeth Babic, kommunråd §§ 112-113, 115-122, 123 a-b 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 114 
 Joakim Strand, rektor Veingeskolan § 114 
 Gisela Berg Rudolfsson, bitr. rektor Lagaholmsskolan § 114 
 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 114 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Bo Tengqvist (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 30 november klockan 13.00 
 
Paragrafer  §§ 112-123 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Bo Tengqvist (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 112 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. Beslut från barn- och 
ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 72.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redovis-
ningen till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa  
ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 113 Dnr 2015-000066  
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Åsa Trydell Johnsson, Spe-
cialenheten, Lagaholmsskolan blir ansvarig för handkassekortet på  
1 000:- med Margareta Linde som ersättare. 
     
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Specialenheten har 
sedan tidigare en handkassa och vill nu även ha ett betalkort (hand-
kassekort) på 1 000:-. Ansvarig blir Åsa Trydell Johnsson och ersät-
tare Margareta Linde.      
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från barn- och ungdomskontoret. Beslut från barn- och 
ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 73.   
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 114 Dnr 2015-000170  
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2015, målområde ”kunskap och lärande” 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommun- 
fullmäktige.     
 
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. Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 22 
oktober 2015 till mötet i november för att kompletteras med ytterli-
gare analys.    
 
Beslutsunderlag 
Rapport från barn- och ungdomskontoret. Beslut från barn- och ung-
domsnämnden den 22 oktober 2015, § 101. Beslut från barn- och 
ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 74.    
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige    
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 115 Dnr 2015-000145  
 
Remiss av motion om läxhjälp 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.    
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 
att barn- och ungdomsnämnden ska ges i uppdrag att i någon form 
erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning 
till skoldagen under ledning av lärare. Kommunfullmäktige har re-
mitterat motionen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande sen-
ast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2015. 
 
I dagsläget erbjuds läxhjälp vid majoriteten av kommunens grund-
skolor. Läxhjälpen organiseras och anordnas med den elevpeng som 
skolan tilldelades, med undantag för någon skola där samverkan 
även finns med Röda korset. Hur läxhjälpen har organiserats samt 
för vilka åldrar, skiljer sig mellan skolorna. För vissa skolor begrän-
sas möjligheterna till läxhjälp utifrån hur skolskjutsarna är inplane-
rade. Om alla skolor ska erbjuda läxhjälp, bör även alla elever ges 
möjlighet att delta. Det innebär att ett sådant beslut även får konse-
kvenser för skolskjutskostnaderna, vilka kommer att öka i den mån 
elever som har rätt till skolskjuts väljer att ta del av erbjudandet av 
läxhjälp.  
 
Mot bakgrund av ovan anser barn- och ungdomsnämnden att det ska 
vara frivilligt för skolorna att anordna läxhjälp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Thomas Lövenbo den 30 mars 2015. Beslut från kom-
munfullmäktige den 31 mars 2015, § 44. Tjänsteskrivelse från barn- 
och ungdomskontoret den 9 november 2015. Beslut från barn- och 
ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 75.       
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-11-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 116 Dnr 2015-000293  
 
Kvalitetsdeklarationer 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden upphäver kvalitetsdeklarationen 
gällande förskolan. 

2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta kvalitetsdekla-
rationen för samverkan förskola/skola och hem. 

      
Ärendebeskrivning 
Kvalitetsdeklarationer har funnits i Laholms kommun sedan 2004. 
Några av dem är inte uppdaterade sedan dess. Andra är kontinuerligt 
uppdaterade och aktuella. Kommunstyrelsen gav, inför budget, kom-
munplan och nämndsplaner 2016, nämnderna i uppdrag att se över 
och besluta om kvalitetsdeklarationer.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har under 2014 antagit visioner för för-
skola, skola och fritidshemmet och dessa ska vara våra vägledande 
dokument. Tidigare kvalitetsdeklaration för förskolan föreslås upp-
hävas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har i samband med att nämndsplan 
2016 arbetats fram diskuterat områden för nya kvalitetsdeklarat-
ioner. Nämnden gav verksamheten i uppdrag att ta fram ett förslag 
till kvalitetsdeklaration för samverkan skola/förskola och hem.     
 
Beslutsunderlag 
Uppdragsbeställning, översyn kvalitetsdeklarationer 2015 daterad 
den 18 augusti 2015. Förslag till kvalitetsdeklaration samverkan för-
skola/skola och hem. Tjänsteskrivelse den 4 november 2015.  Beslut 
från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 novem-
ber, § 76.       
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 117 Dnr 2015-000297  
 
Sammanträdesplan 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-
dagar och årsplan för sin sammanträdesverksamhet år 2016.    
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 8 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente sammanträder 
nämnderna på dag och tid som varje nämnd bestämmer.  
 
Barn- och ungdomskontoret har i samråd med ordföranden utarbetat 
ett förslag till sammanträdesdagar år 2016 enligt följande: 
 
Beredningsutskott (måndagar) Nämnd (torsdagar) 
 
Jan      18 28 
Feb       8 18 
Mar     14                                     24 (fm) 
Apr     18 28 
Maj     16 26 
Juni     13 23 (fm) 
Aug     15 25 
Sep      12 22 
Okt      17 27 
Nov     14                                     24 
Dec       5 16 (fred fm) 
 
Sammanträdestid: Kl. 13.00 
 
Sammanträdesplats: Stadshuset 
  
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för år 2016. Beslut från barn- och ung-
domsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 79.     
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 118 Dnr 2015-000299  
 
Anvisningsskola för ankomst/asylboende i Knäred 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:  

1. Hishultsskolan är anvisningsskola för elever i årskurs F-6 
som bor på ankomstboendet eller asylboendet i Knäred.   

2. Elever i årskurs F-6 som bor på ankomstboendet eller asyl-
boendet i Knäred har rätt till skolskjuts till och från Hishults-
skolan.  

3. Beslutet gäller tills ankomstboendet/asylboendet upphör med 
sin verksamhet.  

   
Ärendebeskrivning 
Det kan konstateras att den rådande flyktingkrisen får konsekvenser 
i samhället både på kort och lång sikt. För barn- och ungdomsnämn-
dens verksamheter innebär krissituationen ökad belastning på kom-
munens förskolor och skolor. Antalet nyanlända barn och elever har 
succesivt ökat sedan ett par år tillbaka. Den flyktingtillströmning 
som nu sker innebär att det under en kort period kommer många ny-
anlända barn och elever till kommunen. I det akuta skedet innebär 
detta för barn- och ungdomsverksamheten bland annat att de nyan-
lända eleverna ska ges den skolgång som de har rätt till enligt 29 kap. 
2 § skollagen.  
 
Barn- och ungdomskontoret gör i dagsläget bedömningen att de sko-
lor som asylboendena är placerade i närheten av kan ta emot elever 
från respektive boende. Undantaget är ankomstboendet i Knäred.  
Sedan tidigare har Knäredsskolan tagit emot en större andel nyan-
lända elever. Flera nyanlända elever får sitt första boende på orten 
men väljer senare att flytta från Knäred. Detta innebär att det blir en 
hög omsättning av nyanlända på orten vilket också påverkar personal 
och elever på skolan. 
 
Den situation som samhället befinner sig i med anledning av flyk-
tingtillströmningen innebär ett krisläge för kommunen och barn- och 
ungdomsverksamheten. Mot bakgrund av detta samt vad som ovan 
anförs, gör barn- och ungdomskontoret bedömningen att de F-6 ele-
ver som bor på ankomstboendet inte bör placeras på Knäredsskolan. 
Istället föreslås Hishultsskolan bli anvisningsskola till de F-6 elever 
som bor på ankomstboendet. Barn- och ungdomskontoret föreslår att 
Hishultsskolan även blir anvisningsskola i det fall att ankomstboen-
det övergår till ett asylboende.    forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
    
Forts § 118 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 9 november 2015. Beslut från barn- och ung-
domsnämndens beredningsutskott den 16 november, § 80.       
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 119 Dnr 2015-000292  
 
Fyllnadsval avseende ersättare i barn- och ungdomsnämndens 
beredningsutskott 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden väljer Martin Lönnstam (C) till 
ersättare i barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 
till och med den 31 december 2018.  

2. Barn- och ungdomsnämnden väljer Cecilia Roos (M) till er-
sättare i barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott till 
och med den 31 december 2018.    

 
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 nämnder bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2015 beslutat att befria Ann 
Bengtsson (C) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och ungdoms-
nämnden. Ann Bengtsson var även ersättare i beredningsutskottet 
varför ny ersättare ska utses av barn- och ungdomsnämnden.     
 
Kommunfullmäktige har även beslutat att befria Lena Hallén- 
Persson (M) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och ungdoms-
nämnden. Lena Hallén-Persson var även ersättare i beredningsut-
skottet varför ny ersättare ska utses av barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunfullmäktige den 27 oktober 2015, § 131. 
Beslut från kommunfullmäktige den 27 oktober 2015 § 133.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C) föreslår Martin Lönnstam (C) som ersättare i 
barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott. 
 
Jonas Hellsten (M) föreslår Cecilia Roos (M) som ersättare i barn- 
och ungdomsnämndens beredningsutskott. 
 
 
 
  forts 
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Forts § 119 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
Ordförande frågar därefter om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
Jonas Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förslaget.       
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 120 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.     
 
Ärendebeskrivning 
Förteckning den 20 november 2015.          
      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 121 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna.          
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 20 november 2015.     
    
_____ 
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§ 122 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 skyl-
dig att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande  
behandling 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 
20 november 2015.      
_____ 
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§ 123 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 

 
a) Förändringar i BUN:s nämndsplan 2016 

Per Jangen 
b) Arbetet med IT-frågor 

Per Jangen 
c) Information från verksamheten 

 Knäredsskolan- tillsyn av Skolinspektionen 
 Nyanlända 
 Våxtorpsskolan 
 Dalkulla förskola 
 Kö till förskolan 
Per Jangen        

     _____ 
 
 
      
 
 


