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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 maj 2016 
 
Protokollet som justerats den 26 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 30 maj till och med den 20 juni intygas. 
 
 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (14) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 13.00 – 16.55 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Angela Johansson (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Cecilia Roos (M) §§ 52-62 a-c,f 
 Angela Magnusson (M) 
 Charlotta Alsbjer (C) § 62 d-e 
  
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
   
 Tommy Karlsson, ekonom §§ 52-53 
 Magnus Bergqvist, rektor Parkskolan § 62 a 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 62 b-e 
 Gisela Berg Rudolfsson, rektor Knäredsskolan § 62 d 
 Per Jangen, utbildningschef  §§ 52- 62 a, f 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Angela Johansson (M) 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 30 maj klockan 11.00 
 
Paragrafer  §§ 52-62 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Angela Johansson (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 52 Dnr 2016-000076          
 
Budgetuppföljning 1 år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 2016 
för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-
ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 
den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 
knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-
mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 
 
Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och kom-
munfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför handlägga upp-
följningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver redovisning av 
beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärk-
ningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade  
verksamheten.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets anvisningar från den 8 april 2016. Bud-
getuppföljning 1 från barn- och ungdomskontoret. Beredningsut-
skottets protokoll den 16 maj 2016, § 41. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 53 Dnr 2016-000056   
 
Årsredovisning avseende fristående förskolor år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-
arna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska enskild  
huvudman som bedriver förskoleverksamhet eller fritidshemsverk-
samhet i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i La-
holms kommun för varje år på eget initiativ lämna in årsredovisning 
enligt god redovisningssed bestående av balansräkning, resultaträk-
ning och revisionsberättelse senast tre månader efter avslutat räken-
skapsår.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning avseende enskild förskoleverksamhet och för år 
2015. 
1. Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  
2. Medborgarskolan region väst   
3. Föräldrakooperativet Grävlingen  
4. Personalkooperativet Guldgruvan 
5. Föräldrakooperativet Kungabarn 
6. Föräldrakooperativet Möllan 
7. Öringe montessoriförening 
 
Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2016, § 42. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening, Medborgarsko-
lan region väst, Föräldrakooperativet Grävlingen, Personalkoopera-
tivet Guldgruvan, Föräldrakooperativet Kungabarn, Föräldrakoope-
rativet Möllan, Öringe montessoriförening. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 54 Dnr 2016-000057   
 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete på fristående för-
skolor i Laholms kommun år 2015  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksam-
hetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan 
och andra skolförfattningar. 
 
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska viss doku-
mentation skickas in varje år. Barn- och ungdomsnämnden har till-
synsansvar av de fristående förskolorna i kommunen. 
 
Barn- och ungdomskontoret gör i detta ärende ingen ingående  
bedömning huruvida det inskickade materialet uppfyller författning-
arnas krav utan detta kommer mer i detalj att granskas vid nästa  
planerade tillsyn, våren 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisningar från Öringe Montessoriförskola, Nyckelpigans för-
skola, Grävlingens förskola, Guldgruvans förskola, Abacus för-
skola, Möllans förskola, Kungabarns förskola. Tjänsteskrivelse från 
barn- och ungdomskontoret den 4 maj 2016. Beredningsutskottets 
protokoll den 16 maj 2016, § 43. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening, Medborgarsko-
lan region väst, Föräldrakooperativet Grävlingen, Personalkoopera-
tivet Guldgruvan, Föräldrakooperativet Kungabarn, Föräldrakoope-
rativet Möllan, Öringe montessoriförening. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 55 Dnr 2016-000107             
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2016- målområde ”Normer och Värden” 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommunfullmäk-
tige.   
 
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 
huvudmän, 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. Vid sammanträdet redovisas målområde ” normer och värden”.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 19 maj 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2016, § 44. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redovis-
ningen till handlingarna och överlämnar redovisningen för informa-
tion till kommunfullmäktige. 
 
      
                                      forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 55 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 56 Dnr 2016-000113   
 
Samråd - detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (ställplats 
för husbilar på Gröningen) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för granskning översänt detaljplan 
för Lagaholm 2:22 och 4:1. Planområdet avgränsas i norr av Lagans 
strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planområdet 
ända fram till kraftverket och i väster avslutas planområdet i höjd 
med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagareliden. Syftet med 
detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och göra områ-
det till ett attraktivt besöksmål i enlighet med framtaget gestaltnings-
program för Lagans strand. Det sker genom att detaljplanen möjlig-
gör: 

 anordnandet av en ställplats för husbilar och tillfällig parke-
ring för turistbussar, 

 utökad byggrätt för befintlig byggnad, som kan gagna tur-
ismen och friluftslivet i området. 

 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11-17 §§ Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovs-
bedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljö-
påverkan.  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning daterad den 9 maj 2016. Tjänsteskrivelse den 9 maj 
2016. Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2016, § 45. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 57 Dnr 2013-000128   
 
Godkännande av tillbyggnad av Vallmons förskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner projekteringen och begär 
kompensation för tillkommande lokalkostnader avseende Vallmons 
förskola.     
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 11 november 2014 gett Kommunfastig-
heter i Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering med 
kostnadsberäkning avseende en tillbyggnad av Vallmons förskola 
med en förskoleavdelning och personalutrymmen. Kommunfastig-
heter redovisar nu total investeringskostnad, beräknad totalhyra samt 
preliminär tidplan. Bolaget beräknar investeringskostnaden till ca 12 
000 tkr vilket ger en total årlig hyresavgift om 743 tkr. Bolaget be-
dömer att byggstart kan ske i oktober 2016 och att förskolan kan vara 
färdigställd i augusti 2017. Enligt underlag från kommunfastigheter 
i Laholm rör det sig om 518 tkr i tillkommande lokalkostnader per 
år. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat projektering 
samt årlig hyreskostnad till barn- och ungdomsnämnden för yttrande 
snarast.   
 
Förskola är en lagstadgad verksamhet som är ålagda kommunerna. 
Barn- och ungdomsnämnden har för avsikt att begära kompensation 
för de ökade kostnader som projektet innebär. 
      
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut den 13 oktober 2015, § 195. Remiss från 
kommunstyrelsens ledningsutskott den 9 maj 2016, § 96. Skrivelse 
från kommunfastigheter i Laholm AB den 3 maj 2016. Tjänsteskri-
velse från barn- och ungdomskontoret den 19 maj 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Lönnstam (C) med instämmande av Gareth Bush (L): Barn- 
och ungdomsnämnden godkänner projekteringen och begär kompen-
sation för tillkommande lokalkostnader avseende Vallmons förskola.     
 
Bo Tengqvist (S): Barn- och ungdomsnämnden ska inte godkänna 
projekteringen utan istället bygga en förskola med tre avdelningar 
vid Vallberga skola.  
 
                forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts § 57 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Martin Lönnstam m.fl. 
förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande  
omröstningsordning: 
 
Ja- röst för bifall till Martin Lönnstams förslag. 
Nej- röst för bifall till Bo Tengqvists förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande  
ersättare 

Ja-röster Nej-rös-
ter 

Avstår 

Bo Tengqvist (S)  X  
Angela Johansson (M) X   
Martin Lönnstam (C) X   
Gareth Bush (L) X   
Villemo Ekman (S)  X  
Angela Magnusson (M) X   
Cecilia Roos (M) X   
Helene Nilsson (KD) X   
Maria Bronelius (C) X   
Summa 7 2  

 
Med 7 ja-röster för Martin Lönnstams förslag och 2 nej-röster för Bo 
Tengqvists förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet 
med Martin Lönnstams förslag. 
 
Reservation 
Bo Tengqvist (S) och Villemo Ekman (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ersättarens mening 
Lennart Svensson (V): instämmer med Bo Tengqvist förslag. 
_______ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar barn- och ungdomsnämn-
den om ajournering i fem minuter. 
_______ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 58 Dnr 2016-000013   
 
Redovisning av delegationsbeslut 2016 
 
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 28 april valde justeraren föl-
jande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat                          Beslut 
Utbildningschef   Avge yttrande till högre instans med anled-

ning av överklagande av beslut som fattats 
av delegat eller av rektor/förskolechef med 
stöd av 2 kap. 10 § skollagen.    

      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 59 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 20 maj 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 60 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 20 maj 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 61 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,  
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 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 över anmälda kränkningar den 20 maj 2016. 
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 62 Dnr 2016-000005   
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 

 
a) Förebyggande arbetet mot kränkande behandling 
b) SYV-planen och behovsanalys av studie- och yrkesvägledning 
c) Information om förstelärare 
d) Information om Knäredsskolan 
e) Information om synpunkts- och klagomålshantering 
f) Information från verksamheten 

- Arbetsmiljöverkets tillsyn vid Våxtorpsskolan 
- Rekrytering av ny rektor Glänningeskolan 
- Administrativt stöd för rektorer/förskolechefer 
- Utökning av lokalytor   

                          
______ 


