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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 april 2015 
 
Protokollet som justerats den 24 april 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 
27 april 2015 till och med den 18 maj 2015 intygas. 
 
……………………………………………… 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 16.40 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Ann Bengtsson (C) 
 Gareth Bush (FP) 
 Martin Lönnstam (C) 
 Villemo Ekman (S) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Maria Lindau (SD) 
  
Övriga deltagande  Angela Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Tina Örqvist Norén (C), ersättare 
  

 Tommy Karlsson, ekonom § 40 
 Sophia Sävås, utredare  §§ 43, 45, 49 c 
 Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg §§ 49 a-b 
 Åsa Larsson, hälsoskyddsinspektör miljökontoret § 49 b 
 Jenny Hamringe, livsmedelsinspektör § 49 b 
 Sara Nilsson, enhetschef elevhälsan § 49 d  
 Robert Gunnarsson, skolpsykolog § 49 d 
 Bernhard Meijer, skolpsykolog § 49 d 

 Per Jangen, utbildningschef  
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Villemo Ekman (S) 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret, 2015-04-24 kl 11.00 
 
Paragrafer  §§ 40-49 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 

 
Justerande __________________________________ 
 Villemo Ekman (S) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 40 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 13 april 2015, § 24. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 41 Dnr 2015-000119 
 
Remiss gällande förbättringsområden och ambitioner i 
handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser 2016-2020 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen som 
yttrande till kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunens 
handlingsprogram för skydd mot olyckor revideras och antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Enligt lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de 
skall hantera extraordinära händelser. Laholms kommun har valt att 
uppfylla lagkraven i ett sammanhållet handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och extraordinära händelser.  
 
Inför denna mandatperiods program har man valt att förändra ett 
antal punkter mot tidigare planer. Detta för att få programmet att 
passa in mer i kommunens övriga arbetssätt/process. Programmet 
kommer att innehålla förbättringsområden och ambitioner som 
kommunen ska arbeta med under kommande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 9 mars, § 47. Tjänsteskrivelse från 
räddningstjänsten den 5 mars 2015. Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 7 april 2015. Beredningsutskottets protokoll 
den 13 april 2015, § 25. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 42 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 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd, enligt 5 kap 11 § 
Plan- och bygglagen, översänt detaljplanen för Åmot 1:97 och 
2:256. 
 
Planområdet är beläget i norra Mellbystrand, gränsar i norr mot 
Birger Pers väg, öster, söder och väster om planområdet finns 
befintlig byggnation. Syftet och huvuddraget med denna detaljplan 
är att möjliggöra för fler bostäder i Mellbystrand. Planområdets 
placering skapar livskvalitet då det finns ett bra underlag för bland 
annat service och rekreation i närheten, förslaget möjliggör även en 
utveckling för kustområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 7 april 2015. 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 26 mars 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 13 april 2015, § 26. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 43 Dnr 2015-000139 
 
Revidering av riktlinjer gällande tilläggsbelopp 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna gällande 
tilläggsbelopp. 

 
Ärendebeskrivning 
Bidrag till fristående skola beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Ersättning utgår med ett grundbelopp. Ersättning till 
den kommunala barn- och ungdomsverksamheten ges i form av 
skolpeng, vilken utgör en särskild del av grundbeloppet.  
 
Utöver skolpeng och grundbelopp kan såväl den fristående 
verksamheten som den kommunala vara berättigade till ett 
tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt 
stöd. 
 
Som ett komplement till barn- och ungdomsnämndens riktlinjer 
gällande tilläggsbelopp har det tagits fram rutiner som beskriver 
arbetsgång för handläggning av tilläggsbelopp. Dessa rutiner har 
nyligen reviderats, vilket innebär att även riktlinjerna för 
tilläggsbelopp har setts över. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp. Beredningsutskottets 
protokoll den 13 april 2015, § 27. 
 
_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 44 Dnr 31054 
 
Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling 
 
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, 
trakasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid beslut 
i barn- och ungdomsnämnden 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.  
 
I riktlinjerna framgår även att det i april och i oktober ska göras en 
sammanställning av de utredningar och åtgärder som har 
delegationsanmälts till nämnden. Denna sammanställning ska 
jämföras med inkomna anmälningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 8 april 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 13 april 2015, § 28. 
 
_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 45 Dnr 2015-000147 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
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 26 februari valde justeraren 
följande delegationsbeslut för redovisning: 
 

Delegat Beslut 
Skolskjutshandläggare Beslut om skolskjuts för elev vid annan 

skolenhet än den som kommunen anvisar 
till. 

 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 46 Dnr 2015-000001 
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 15 april 2015. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 47 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 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 
15 april 2015. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 48 Dnr 2015-000002 
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 15 april 2015. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-23  
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 
 

 
BUN § 49 Dnr 2015-000005 
 
Information/diskussionsärenden 2015 

 
a) Arbetsmiljökartläggningen  

Leif Johnsson utredare 
b) Miljökontorets tillsyner 

Leif Johnsson utredare, Åsa Larsson hälsoskyddsinspektör 
miljökontoret och Jenny Hamringe, livsmedelsinspektör 
miljökontoret 

c) Utbildning om skolskjuts 
Sophia Sävås 

d) Elevhälsans uppdrag 
Sara Nilsson enhetschef elevhälsan, Robert Gunnarsson 
skolpsykolog och Bernhard Meijer skolpsykolog 

e) Information från verksamheten 
* Konsttävling- miljötema 
* Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 
* Pågående rekryteringar 
* Våxtorpsskolan 
* Pågående tillsyn vid fristående förskolor 

         Per Jangen 
 
_____ 
 


