
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2016-04-28 
 
§ Ärendelista 
 
§ 42  Dnr 2016-000076 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 
§ 43  Dnr 2015-000331 

Revidering av LFS 2.5, Förskole- och fritidshemstaxa 
§ 44  Dnr 2016-000090 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning år 2016 
§ 45  Dnr 2016-000053 

Ansökan om att starta enskild förskola i Hasslövs Bygdeskolas regi 
§ 46  Dnr 2016-000097 

Remiss av förstudie gällande ny F-6 skola i Glänningeområdet, Laholms stad 
§ 47  Dnr 2016-000004 

Uppföljning av anmälan om kränkande behandling april 2016 
§ 48  Dnr 2016-000004 

Anmälan om kränkande behandling 2016 
§ 49  Dnr 2016-000002 

Anmälningar 2016 
§ 50  Dnr 2016-000001 

Delegationsanmälningar 2016 
§ 51  Dnr 2016-000005 

Informations- och diskussionsärenden 2016 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 april 2016 
 
Protokollet som justerats den 2 maj 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 2 maj till och med den 23 maj 2016   
intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (13) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:20 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) §§ 42- 51 a 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Cecilia Roos (M) 
 Maria Lindau (SD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Angela Johansson (M) § 51 b-c 
  
Övriga deltagande  Angela Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Angela Magnusson (M), ersättare  
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
 Keziah Gaeng (C), ersättare 
  
  
 Tommy Karlsson, ekonom § 42 
 Sophia Sävås, utredare §§ 43-45 
 Matthew Enakeyarhe, IKT-utvecklare § 51 a 
 Lovisa Brorson, lärare Knäredsskolan § 51 a 
 Eva Nordin, specialpedagog § 51 a 
 Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg § 51 b 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Martin Lönnstam (C) 
  
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 2 maj klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  §§ 42-51 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Martin Lönnstam (C)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 42 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. Berednings- 
utskottets protokoll den 18 april 2016, § 32. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 43 Dnr 2015-000331  
 
Revidering av LFS 2.5, Förskole- och fritidshemstaxa 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om en revidering av LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt 
följande: 

1. Alla barn i ålder 3-5 år med vistelsetid 15 timmar betraktas 
som placering allmän förskola.    

2. Behov av omsorg under skolans lov vid placering allmän för-
skola debiteras med en avgift per dag.  

3. Beloppsgränser för avgift hänvisas till de uppgifter som läm-
nas av Statens skolverk.  

      
Ärendebeskrivning 
Syftet med revideringen av riktlinjerna är att göra regelverket så likt 
som möjligt för alla barn som är i förskolan 15 timmar per vecka, 
oavsett bakgrunden till vistelsetiden (exempelvis allmän förskola, 
föräldraledig eller arbetssökande). Förslaget innebär att alla 15-tim-
marsbarn i åldern 3-5 år betraktas som s.k. allmän förskola under 
skolans läsår och ingen avgift debiteras under denna period. Plats i 
förskolan kan även tillgodoses under skolans lov men under dessa 
dagar debiteras en avgift per dag.  
 
Avgift inom förskole- fritidshemsverksamhet baseras helt på max-
taxans principer enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem-
met. I nuvarande version av LFS 2.5 anges de beloppsgränser som 
fastställs i denna förordning. Det senaste året har dessa beloppsgrän-
ser reviderats ett par gånger vilket har inneburit att även LFS 2.5 har 
behövts att anpassas med beslut i kommunfullmäktige. Enligt nu gäl-
lande förslag till reviderad LFS, föreslås att en hänvisning istället 
görs till de beloppsgränser som fastställs av Statens skolverk i enlig-
het med förordningen om maxtaxa.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag på riktlinjer gällande förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  Tjänsteskrivelse från barn- och 
ungdomskontoret den 14 april 2016. Beredningsutskottets protokoll 
den 18 april 2016, § 33. 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 44 Dnr 2016-000090  
 
Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 
år 2016 
 
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 oktober 2015. Barn- och ungdomskontoret har utarbetat 
ett förslag på en revidering av barn- och ungdomsnämndens delega-
tionsordning.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av barn- och ungdomsnämndens delegations-
ordning. Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2016, § 34. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 45 Dnr 2016-000053  
 
Ansökan om att starta enskild förskola i Hasslövs Bygdeskolas 
regi 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 

1. Lämna godkännande till Hasslövs skola ideell förening om att 
bedriva förskola enligt ansökan. 

2. Godkännandet avser verksamhetsstart för fristående förskola 
senast den 9 januari 2017. Senast en månad innan verksam-
hetsstart ska barn- och ungdomskontoret göra en inspektion 
av lokalen och utemiljön. 

3. Kopia på anställningsavtal för behörig förskollärare ska 
skickas in till barn- och ungdomskontoret innan verksamhets-
start. 

4. Första tillsyn av förskolan ska genomföras efter att verksam-
heten har varit igång i tre månader.  

 
Ärendebeskrivning 
Hasslövs skola ideell förening har inkommit med en ansökan om att 
starta fristående förskola i Laholms kommun. Målsättningen är att 
starta i augusti 2016. Enligt 2 kap. 7 § skollagen ska ärenden om 
godkännande av enskild huvudman för förskola handläggas av den 
kommun där utbildningen ska bedrivas. På kommunfullmäktiges 
vägnar beslutar barn- och ungdomsnämnden i sådant ärende. Om hu-
vudmannen godkänns ska bidrag lämnas enligt kommunens före-
skrifter i Laholms kommuns författningssamling 7.4.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att etablering av en fri-
stående förskola i Hasslöv inte kommer att innebära påtagliga nega-
tiva följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av 
kommunen. Istället anser barn- och ungdomskontoret att etablering 
av en förskola i Hasslöv kommer att underlätta för kommunen att 
fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda plats i förskola.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar från Hasslövs skola ideell förening. Laholms 
kommuns författningssamling 7.19, Regler för godkännande av  
enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Berednings- 
utskottets protokoll den 18 april 2016, § 35. 
_____ 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 45 
 
Beslutet skickas till: 
Hasslövs skola ideell förening 
Räddningstjänsten 
Miljökontoret, Laholms kommun   
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 46 Dnr 2016-000097  
 
Remiss av förstudie gällande ny F-6 skola i Glänningeområdet, 
Laholms stad 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner de totala verksamhetsytorna 
för ny F-6 skola i Glänningeområdet och överlämnar tjänsteskrivel-
sen som yttrande i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 28 oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att kommun-
styrelsen skulle verkställa en förstudie enligt inriktningsalternativ  
2 A från barn- och ungdomsnämndens skolutredning. I januari 2015  
beställde kommunstyrelsen underlag till en förstudie avseende en ny 
F-6 skola med tillhörande idrottshall placerad vid Glänningesjö av 
Laholmshem AB. Underlaget skulle, utöver ett lokalprogram och 
planritningar, utmynna i en beskrivning av projektet. Detta gäller 
placering, omfattning, kvalitet, utformning och funktionskrav. I ut-
redningen ska även de tekniska förutsättningarna belysas. Verksam-
heten deltar i utredningen. I utredningen ska ingå en lägesbeskriv-
ning av plan- och markförhållandet. 
 
Utöver beskrivning av projektet skall utredningen även innehålla: 
- Beräkning av totalt investeringsbelopp 
- Hyresoffert med underlag för hur hyran är beräknad. 
- Preliminär tidplan 
 
Enligt Laholms kommuns investeringspolicy ska verksamheten 
komplettera ovanstående underlag med. Årlig kostnadseffekt för 
verksamheten, utöver tillkommande hyreskostnader (t.ex. personal-
behov, ökade/minskade driftskostnader, transporter etc.) Eventuella 
engångskostander för verksamheten som förväntas uppkomma i 
samband med genomförandet men som inte ingår i en beställning till 
bolaget. Beskrivning av hur nämnden avser finansiera tillkommande 
kostnader. Konsekvenser vid utebliven investering. 
 
Kommunstyrelsen har begärt barn- och ungdomsnämndens syn-
punkter på förstudien senast den 4 maj. 
 
 
 
 
                   forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 46 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Helene Nilsson (KD): 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner de totala verksamhetsytorna 
för ny F-6 skola i Glänningeområdet och överlämnar tjänsteskrivel-
sen som yttrande i ärendet. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellsten m.fl. förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss, den 20 april 2016, från kommunstyrelsen gällande förstudie 
avseende ny F-6 skola vid Glänningesjö. Tjänsteskrivelse från barn- 
och ungdomskontoret den 21 april 2016.  Beredningsutskottets pro-
tokoll den 18 april 2016, § 36. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 47 Dnr 2016-000004 
 
Uppföljning av anmälan om kränkande behandling april 2016 
 
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  
behandling 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 till nämnden.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 11 april 2016.  
Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2016, § 37.    
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 48 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 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.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälan om kränkande behandling mm den 22 april 
2016. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 49 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 22 april 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 50 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 22 april 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 51 Dnr 2016-000005  
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 
 

a) Information om IKT (Informations och kommunikationstek-
nik) 

b) Redovisning av arbetsmiljöarbetet 
c) Information från verksamheten 

 Resursfördelningssystem förskolan 
 Kommunikation med Migrationsverket 
 Kommunrevisionen ska granska arbetet med ”Hot och 

våld” 
 Ny rektorstjänst utannonserad för nya F-6 skolan i Glän-

ningeområdet. 
 Paviljonger vid Vallberga skola, lokaler i Knäred för en 

avdelning till förskolan. Övriga utökningar av lokalytor. 
 Våxtorpsskolan 

 
_____ 
 
 
      
 
 


