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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 augusti 2015 
 
Protokollet som justerats den 31 augusti 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 
31 augusti 2015 till och med den 21 september 2015 intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 16.05 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Gareth Bush (FP) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Lennart Svensson (V) 
 Angela Johansson (M)  
 Martin Lönnstam (C) 
 
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
   
 Tommy Karlsson, ekonom §§ 78-79 
 Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg § 87 a 
 Monica Williamsson, enhetschef enheten för flerspråkighet § 87 a 
 Maria Nyberg, lärare § 87 a 
 Katja Johnsson, lärare § 87 a 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Martin Lönnstam (C) 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret 2015-08-31 
 
Paragrafer  §§ 78-87 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Martin Lönnstam (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 78 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. Berednings-
utskottets protokoll den 17 augusti 2015, § 50. 
    
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 79 Dnr 2015-000218  
 
Budget skolskjuts 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom Hallands-
trafiken AB:s förslag till budget för kalenderåret 2016. 
    
Ärendebeskrivning 
Hallandstrafiken har den 22 juni 2015 översänt förslag på budget för 
skolskjuts för år 2016. Barn- och ungdomsnämnden ska senast den 
30 september lämna besked till Hallandstrafiken avseende budgeten. 
 
Hallandstrafiken AB:s budgeterade kostnad för kalenderåret 2016 
avseende skolskjutsberättiga elever i grundskolan uppgår till totalt 
17 617 634 kronor. Trafikkostnaderna (17 339 000) utgår utifrån 
kostnad för vårterminen 2015, indexuppräkning med känt index för 
vårterminen 2016 och beräknat index för höstterminen 2016. I 
trafikkostnaden ingår inte taxiavtal och busskort. Administrativa 
kostnaderna uppgår till 278 634 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Hallandstrafikens skrivelse med budget för skolskjuts år 2016, den 
22 juni 2015. Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2015, § 
51. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Hallandstrafiken AB 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 80 Dnr 2015-000201  
 
Plansamråd - Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps 
reningsverk 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan för 
del av för Trulstorp 1:9 med flera, Ängstorps avloppsreningsverk 
Laholms kommun. 
 
Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms 
centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar 
Blåkulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av 
åkermark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 
Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka 
verksamhetens kapacitet.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss från samhällsbyggnadskontoret den 5 juni 2015. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 augusti 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2015, § 52. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 81 Dnr 2015-000148  
 
Medborgarförslag om handlingsplan för läs- och skrivutveckling 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget.   
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska upprätta en 
kommungemensam plan för att säkerställa att alla elever som visar 
på svårigheter i sin läs- och skrivutveckling ska få tillgång till samma 
åtgärder och metoder. Genom att beskriva åtgärder och metoder ska 
delaktigheten och möjligheten för elever och föräldrar att diskutera 
med lärare, specialpedagoger och rektorer öka. I förslaget tas även 
upp att kommunen ska erbjuda utbildning till föräldrar/anhöriga vars 
barn har läs- och skrivsvårigheter för att öka möjligheterna till stöd 
vid läxläsning.  
 
Kommunfullmäktige överlåter till barn- och ungdomsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 
2015.  
    
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunfullmäktige den 31 mars 2015. Tjänsteskrivelse 
från barn- och ungdomskontoret den 11 augusti 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2015, § 53. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Medborgarförslagets initiativtagare 
Kommunfullmäktige 
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§ 82 Dnr 2012-000038  
 
Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4 och 7 i 
Laholms stad och kommun 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt detaljplanen för kvarteret 
Hästen enligt 5 kap. 23 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 
 
Planområdet utgörs av kvarteret Hästen 2, 3, 4, och 7 som är beläget 
i centrala Laholm. Fastigheten Hästen 6 utgår ur planförslaget. 
Området gränsar i väster mot Stortorget och Östertullsgatan, i norr 
mot Järnvägsgatan, i öster mot Trädgårdsgatan och i söder mot 
fastigheten Hästen 5. Syftet med detaljplanen är att genom förtätning 
av bebyggelsen i centrala Laholm skapa förutsättningar för 
utveckling av centrum med bostäder och lokaler för kommersiell 
verksamhet, samtidigt byggs parkeringsanläggning i kvarteret. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet, 1 mars 
2012 samt den 26 september 2013.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss från samhällsbyggnadskontoret den 3 juli 2015. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 augusti 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2015, § 54. 
   
_____ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 83 Dnr 2015-000235  
 
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att någon ansökan om 
statsbidrag gällande minskande barngrupper i förskolan inte 
görs för läsåret 2015/2016.  

2. Barn- och ungdomskontoret uppdras att utreda förutsättningar 
för och konsekvenserna av ett övergripande beslut om att 
minska barngrupperna i förskolan inför läsåret 2016/2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Inför läsåret 2015/2016 införs ett statsbidrag med avsikten att minska 
barngruppernas storlek i förskolan vilket kan sökas av kommunala 
och enskilda huvudmän. Prioriteringar ska göras för att minska 
grupper med barn födda 2013 eller senare. Bidraget ska användas till 
att förskolorna antingen minskar barngruppernas storlek eller 
undviker en planerad utökning av barngrupper. Åtgärder som kan 
tänkas minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning av 
barngruppernas storlek är till exempel att starta en ny avdelning 
vilket innebär en utökning av lokaler samt mer personal eller att 
minska antalet inskriva barn på förskolan. Åtgärder som inte per 
automatik leder till minskade barngrupper är exempelvis 
personalförstärkningar, uppdelningar av barn i åldersgrupper samt 
ändringar i personalens kompetens. 
 
För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngrupps-
storleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan 
barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med 
antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.  

    

Beslutsunderlag 
Information från Skolverket angående statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan. Förordning (2015:404) om statsbidrag för 
mindre barngrupper i förskolan. Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 26 augusti 2015. 
   
 
 
 
 
       forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

Forts § 83 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gareth Bush (FP) med instämmande av Jonas Hellsten (M). 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att någon ansökan 
om statsbidrag gällande minskande barngrupper i 
förskolan inte görs för läsåret 2015/2016.  

2. Barn- och ungdomskontoret uppdras att utreda 
förutsättningar för och konsekvenserna av ett 
övergripande beslut om att minska barngrupperna i för- 
skolan inför läsåret 2016/2017. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Gareth 
Bushs förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 

_____ 
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§ 84 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får kännedom 
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
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 behandling 
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 
21 augusti 2015. 
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-27  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 85 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 21 augusti 2015. 
_____ 
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§ 86 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 21 augusti 2015. 
_____ 
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§ 87 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Information om sommarskolan 2015 för årskurs 8 och nyanlända 

elever 
b) Statsbidrag- lågstadiesatsningen 
c) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Mumindalens förskola Gareth Bush, Martin Lönnstam 
Blåkulla skola, Bo Tengqvist, Angela Johansson 
Nyckelpigans förskola, Bo Tengqvist 
Junibackens förskola, Bo Tengqvist 
Mellby, Bo Tengqvist 
Blåkulla förskola, Bo Tengqvist 

d) Genomlysning av verksamheten 
e) Information från verksamheten 

 Elev med stor frånvaro 
 Lokalbehov för enheten för flerspråkighet och integration 

_____ 
  




