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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 mars 2016 
 
Protokollet som justerats den 29 mars 2016, 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 30 mars  
 till och med den 20 april 2016 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (19) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 08.00– 12:30 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) §§ 29-41 a-c 
 Helene Nilsson (KD) 
 Cecilia Roos (M) 
 Anna Nylander (SD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Angela Magnusson (M) § 41 d-e 
 
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Angela Magnusson (M), ersättare  
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
 Per Persson (C), ersättare 
 Keziah Gaeng (C), ersättare 
  
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 Tommy Karlsson, ekonom  §§ 29-30 
 Maria Larsson, verksamhetschef elevhälsans medicinska del § 33 
 Ebbe Johansson, Ordförande Teknik College Halland § 41 a 
 Maria Burge, processledare Teknik College Halland § 41 a 
 Katarina Karlsson, verksamhetschef KomTek § 41 a  
 
Utses att justera Gareth Bush (L) §§ 21-41 a-c 
 Cecilia Roos (M) § 41 d-e 
 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 29 mars klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  §§ 29-41 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande ______________________________  _______________________________ 
 Gareth Bush (L)                                     Cecilia Roos  
 ej § 41 d-e                                              § 41 d-e
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 29 Dnr 2016-000076  
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 
 
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 14 mars 2016, § 23.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 30 Dnr 2016-000049  
 
Växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Marianne Hansson, 
Våxtorpsskolan, blir ansvarig för en växelkassa på 500:- med 
Charles Winell som ersättare. 

2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Jeanette Pålsson, 
Lagaholmsskolan, blir ansvarig för en växelkassa på 500:- 
med Annika Jakobsson som ersättare. 

3. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Åsa Spiljak, Veinge-
skolan, blir ansvarig för en växelkassa på 200:- med Joakim 
Strand som ersättare.  

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. 
 
Våxtorpsskolan F-9, Lagaholmsskolan 7-9 och Veingeskolan F-9 be-
driver ett café på respektive skola. Eleverna har där möjlighet att 
köpa fika till självkostnadspris.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser från barn- och ungdomskontoret den 7 mars 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2016, § 24.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 31 Dnr 2016-000078  
 
Revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att riktlinjerna gällande 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ändras enligt det 
förslag som lagts fram av barn- och ungdomskontoret.  

2. Riktlinjerna börjar gälla fr.o.m. den 1 juni 2016.  
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg revide-
rades senast i augusti 2012. Då hade en omfattande genomgång 
gjorts av riktlinjerna och bland annat ändrades vistelsetiden för barn 
som är i förskolan 15 timmar per vecka, vilket innebär att reglerna 
blev mer flexibla i jämförelse med tidigare. Trots det är fortfarande 
reglerna för vistelsetid 15 timmar per vecka svåra att förstå och han-
tera, för såväl personal som föräldrar. Syftet med denna revidering 
är därför att göra regelverket så likt som möjligt för alla barn som är 
i förskolan 15 timmar per vecka, oavsett bakgrunden till vistelseti-
den.  
 
I samband med att barn- och ungdomsnämnden öppnade omsorg un-
der obekväm arbetstid vid Söderlägets förskola i Lilla Tjärby, beslu-
tade barn- och ungdomsnämnden om riktlinjer för denna verksamhet. 
Dessa bestämmelser har nu förts ihop till ett samlat dokument med 
riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 14 
mars 2016, § 25.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gareth Bush (L): Återremiss för att verksamheten ska arbeta igenom 
punkt nr 6 i riktlinjerna och återkomma med olika förslag. 
 
Helene Nilsson (KD) med instämmande av Jonas Hellsten (M): bifall 
till beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 31 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar först om Gareth Bush (L) förslag om återremiss 
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att barn- och ungdoms-
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar därefter om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
Helene Nilsson m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlig-
het med förslaget. 
 
Reservationer: 
Gareth Bush (L), Anna Nylander (SD) och Martin Lönnstam (C) re-
serverar sig mot beslutet. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 32 Dnr 2016-000071  
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 
år 2015.  
 
Ärendebeskrivning 
Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå: 
-  Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-
derår. 
-  vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
-  vilka resultat som uppnåtts. 
  
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse daterad den 22 februari 2016. Berednings-
utskottets protokoll den 14 mars 2016, § 26.    
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 33 Dnr 2016-000075  
 
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 
2016/2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt barn- och ungdomskontoret 
att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 
2016/2017. 
  
Ärendebeskrivning 
Inför läsåret 2015/2016 infördes ett statsbidrag med avsikten att 
minska barngruppernas storlek i förskolan vilket kan sökas av kom-
munala och enskilda huvudmän. Prioriteringar ska göras för att 
minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Bidraget ska an-
vändas 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. Barn- och ungdomsnämn-
den beslutade den 27 augusti 2015 att inte ansöka om statsbidraget. 
Samtidigt gavs verksamheten i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för och konsekvenserna av ett övergripande beslut om att minska 
barngrupperna i förskolan inför läsåret 2016/2017. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun har stadigt ökat 
under de senaste åren. Trots att antalet platser ökat genom bland  
annat nybyggnation klarar kommunen med svårighet skollagskravet 
på att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Det gäller framförallt 
under våren varje år när efterfrågan är som störst. Ett stort antal barn 
står i kö till förskoleplats inför våren och hösten 2016. En möjlighet 
som tidigare har löst situationen på våren är att alla förskolor tar in 
ett barn eller ett par barn extra. Eftersom avdelningarna är fullbe-
lagda skulle detta innebära ytterligare påfrestningar på personal och 
barn i verksamheten. För att undvika en ökning av barngrupperna 
samt för att erbjuda fler förskoleplatser föreslår barn- och ungdoms-
kontoret att åtgärder sätts in. Bland annat kommer nya paviljonger 
att tas i anspråk. 
  
 
 
 
  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 33 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2016, § 27.  
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 17 mars 
2016. Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrup-
per i förskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gareth Bush (L): Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt barn- och 
ungdomskontoret att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper 
i förskolan läsåret 2016/2017. 
 
Beslutsgång    
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Gareth 
Bush (L) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
 
Ersättarens mening: 
Lennart Svensson (V): Stödjer förslaget från barn- och ungdoms-
kontoret. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 34 Dnr 2016-000048  
 
Utökning av lokalytor vid Skottorpsskolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-
munfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta elevtals-
ökningar på Skottorps skola från och med höstterminen 2016 i form 
av paviljonger samt att en förstudie genomförs för en permanent ut-
byggnad av skolan där hänsyn tas till hela skolorganisationen i kom-
munens södra del.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med de-
lårsrapporten om nya riktlinjer gällande nämndernas lokalbehov. 
Framställning till kommunstyrelsen om förhyrning av lokaler ska 
fortsättningsvis behandlas av respektive verksamhetsansvarig 
nämnd. I förslaget från nämnden ska, utöver tillkommande hyres-
kostnader, eventuellt andra merkostnader som föranleds av förhyr-
ningen redovisas. Vidare ska övriga kostnadseffekter för verksam-
heten framgå. Därutöver ska beskrivas hur nämnden planerar att fi-
nansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som moti-
verar förhyrningen samt konsekvenser av utebliven förhyrning. 
Finansieringen kan ske inom befintliga medel eller externa bidrag 
och ersättningar. I det fall det krävs tillkommande resurser i form av 
utökad budgetram måste naturligtvis detta också framgå. 
 
Kommunens sydvästra hörn är den del där tillväxten förväntas vara 
störst i framtiden. Vi kan se det på efterfrågan av förskoleplatser där 
efterfrågan överstiger antalet tomma platser redan till hösten – den 
planerade nya förskolan i Allarp är efterlängtad och nödvändig. För 
Skottorps skolas del är man i ett läge där skolan succesivt går från att 
vara en klass per årskull till att bli tvåparallellig. Skolan behöver 
byggas ut inom de närmaste åren men redan till hösten 2016 är det 
nödvändigt att tillskapa undervisningsytor motsvarande två klassrum 
med grupprum. 
 
Platsbristen på Skottorps skola är även en konsekvens av att efterfrå-
gan på fritidshemsplatser ökar i motsvarande grad. Den utmaningen 
delas av flera andra skolor som har behov av att dela upp stora fri-
tidsgrupper i mindre delar för en trygg och pedagogisk verksamhet 
men där lokalerna inte längre räcker till.  
 
                  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts § 34 
 
Förstärkningen av lokaler i form av paviljonger enligt ovan ger en 
tillfällig lättnad i trångboddheten på skolan men långsiktigt måste 
Skottorps skola byggas ut. Barn- och ungdomsnämnden begär därför 
att en förstudie rörande en utbyggnad och renovering av skolan ge-
nomförs där hänsyn tas till gällande elevprognoser men även andra 
faktorer som påverkar. 
 
Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde i februari 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 18 februari 2016, § 24. 
Kommunstyrelsens beslut den 13 oktober 2015, § 195. Tjänsteskri-
velse från barn- och ungdomskontoret den 10 mars 2016. Bered-
ningsutskottets protokoll den 14 mars 2016, § 28.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunsfastigheter i Laholm AB      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 35 Dnr 2016-000055  
 
Detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 
2:5 och 4:1 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslutning 
till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om Järnvägs-
gatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsgatan. Plan-
förslaget innebär att nya byggrätter tillskapas parallellt med Humle-
gången. Området får bebyggas med bostäder (flerbostadshus) och 
centrumverksamheter. I princip all befintlig bebyggelse har sådant 
kulturmiljövärde att den säkerställs genom skydds- och varsamhets-
bestämmelser. Humlegången planläggs som gata. Den befintliga par-
keringen på Höken 2 planläggs som parkeringsplats och längst i sö-
der planläggs den befintliga parken som parkmark. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-
ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-
kan.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 9 februari 
2016. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 17 feb-
ruari 2016. Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2016, § 29.   
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden     
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§ 36 Dnr 2016-000062  
 
Planprogram för Östra Nyby, del av Nyby 3:38 m fl 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planprogram-
met.  
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt 
söder om väg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Syftet med plan-
programmet för Östra Nyby är att undersöka förutsättningarna för att 
bygga i området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande 
bebyggelse och samt att utreda lämplig etappindelning av kommande 
detaljplaner. Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde till-
skapas i Laholms tätorts södra utkant. Bebyggelsen består av en 
blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedje-
hus/parhus. I området föreslås även en förskola, ett torg, naturområ-
den med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt ca 
250 nya bostäder tillskapas. 
 
Planprogrammet upprättas med normalt planförfarande och är på 
samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 1 mars 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2016, § 30.       
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 37 Dnr 2016-000002           
 
Anmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
      
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-
nämnden under månaden.     
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar den 18 mars 2016.      
_____ 
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§ 38 Dnr 2016-000004         
 
Anmälan om kränkande behandling 2016 
 
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 skolla-
gen (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 förskole-
chefen/rektor. Vidare är förskolechef/rektor skyldig att anmäla att ett 
barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvudman-
nen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till 
barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde.      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälan om kränkande behandling mm den 18 mars 
2016.     
_____ 
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§ 39 Dnr 2016-000001           
 
Delegationsanmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 
handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 § § får en nämnd uppdra 
åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 
kommunallagen 6 kap 35 § anmälas till barn- och ungdomsnämnden 
i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 18 mars 2016. 
_____ 
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§ 40 Dnr 2016-000035  
 
Utökning av lokalytor inom barn- och ungdomsnämndens verk-
samheter 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av 
Kommunfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att 
möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommunen 
enligt nedan. 

 Lokaler motsvarande en avdelning ställs till barn- och 
ungdomsverksamhetens förfogande från och med 
höstterminen 2016 i Våxtorp. 

 Lokaler motsvarande en avdelning ställs till barn- och 
ungdomsverksamhetens förfogande från och med 
höstterminen 2016 i Knäred. 

2. Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 
ta fram förslag på hur man kan uppmuntra etableringen av 
pedagogisk omsorg. 

      
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med de-
lårsrapporten om nya riktlinjer gällande nämndernas lokalbehov. 
Framställning till kommunstyrelsen om förhyrning av lokaler ska 
fortsättningsvis behandlas av respektive verksamhetsansvarig 
nämnd. I förslaget från nämnden ska, utöver tillkommande hyres-
kostnader, eventuellt andra merkostnader som föranleds av förhyr-
ningen redovisas. Vidare ska övriga kostnadseffekter för verksam-
heten framgå. Därutöver ska beskrivas hur nämnden planerar att fi-
nansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som moti-
verar förhyrningen samt konsekvenser av utebliven förhyrning. 
Finansieringen kan ske inom befintliga medel eller externa bidrag 
och ersättningar. I det fall det krävs tillkommande resurser i form av 
utökad budgetram måste naturligtvis detta också framgå. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun har stadigt ökad 
de senaste åren. Den ökade efterfrågan har inneburit att antalet plat-
ser ökats på bland annat genom nybyggda förskolor men även ge-
nom tillfälliga lokaler. 
 
 
 
 
  forts 
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Forts § 40 
 
Trots de insatser som beslutats om under vintern 2016 saknas det 
fortfarande förskoleplatser till hösten bland annat i Knäred och i  
Våxtorp. Barn- och ungdomsverksamheten behöver utökas med mot-
svarande en avdelning i respektive område för att möta de behov som 
finns.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 22 mars 2016. 
 
Förslag på beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden begär att Kom-
munstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB beställer lokaler 
för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommunen 
enligt nedan. 
 Lokaler motsvarande en avdelning ställs till barn- och ung-

domsverksamhetens förfogande från och med höstterminen 
2016 i Våxtorp. 

 Lokaler motsvarande en avdelning ställs till barn- och ung-
domsverksamhetens förfogande från och med höstterminen 
2016 i Knäred. 

 
Helene Nilsson (KD): Barn- och ungdomsnämnden ger verksam-
heten i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan uppmuntra eta-
bleringen av pedagogisk omsorg.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
Jonas Hellstens förslag och finner att nämnden godkänner förslaget.  
 
Ordförande frågar därefter om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
Helene Nilssons tilläggsyrkande och ordförande finner att nämnden 
avslår tilläggsyrkandet. 

 
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 
omröstningsordning: 
 
Ja-röst för bifall på Helene Nilssons tilläggsyrkande. 
Nej-röst för avslag till Helene Nilssons tilläggsyrkande. 

 
  
     forts 
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Forts § 40 
 
 
 

Ledamot/tjänstgörande  
ersättare 

Ja-röster Nej-rös-
ter 

Avstår 

Bo Tengqvist (S) X   
Jonas Hellsten (M) X   
Martin Lönnstam (C) X   
Gareth Bush (L) X   
Villemo Ekman (S) X   
Anna Nylander (SD) X   
Cecilia Roos (M) X   
Helene Nilsson (KD) X   
Maria Bronelius (C) X   
Summa 9   

 
 

Med 9 ja-röster för att bifalla tilläggsyrkandet mot 0 nej-röster för att 
avslå tilläggsyrkandet beslutar nämnden att bifalla tilläggsyrkandet. 
      
_____ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
 
Ersättarens mening: 
Lennart Svensson (V): Stödjer ej tilläggsyrkandet 
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§ 41 Dnr 2016-000005   
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 
 

a) KomTek och Hallands röda tråd 
b) Ritning vad gäller ombyggnation av Lagaholmsskolan 
c) Nya processen kring kommunplan 2017 
d) Ritning nya Glänningeskolan 
e) Information från verksamheten 

 Våxtorpsskolan 
 Elev med stor frånvaro 

 
_____ 
      
 
 


