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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 juni 2016 
 
Protokollet som justerats den 27 juni 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 27 juni 
 till och med den 18 juli 2016 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-23  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 08:00 – 12:00 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) 
 Angela Johansson (M) 
 Villemo Ekman (S) 
 Cecilia Roos (M) 
 Anna Nylander (SD) 
  
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
   
  
 Berit Thomalla, praktikant  § 66-77 a-c 
 Maher Alhashish, praktikant §§ 63- 72 a 
 Tommy Karlsson, ekonom §§ 63, 72 a 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Jonas Hellsten (M) 
 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 27 juni klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  §§ 63-72 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Jonas Hellsten (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 63 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 beslut den 13 juni 2016, § 48. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 64 Dnr 2015-000287  
 
Plansamråd - ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 m m 
(Glänninge idrottsområde) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för granskning översänt detaljpla-
nen för del av Altona 2:1. Planområdet är beläget öster om Laholms 
stadskärna, Glänningesjöområdet, gränsar i norr mot grönom-
råde/fotbollsplan och Hans Ols sjö. Området gränsar i öster mot fot-
bollsplaner och Trädgårdsstaden, i söder mot Glänninge sjö och i 
väster mot Glänningeleden. 
 
Syftet med ändringen av bestämmelserna för Altona 2:1 m.m. är att 
en tvåvånings skolbyggnad kan uppföras inom med S (skola) och D 
(vård) angivet område och en idrottshall med en höjd som godkänns 
i elitsammanhang kan uppföras inom med Y (idrott) angivet område. 
 
Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § PBL. Förslaget är fören-
ligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon bety-
dande miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats i enlighet med 
sammanfattning i samrådsredogörelsen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och har 
då inte haft något att erinra mot planförslaget.  
 
Barn- och ungdomsnämnden vill framhålla vikten av att trafiksituat-
ionen ses över i samband med att den nya skolan byggs.  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning daterad den 23 maj från samhällsbyggnadskontoret. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 7 juni 2016. 
Beredningsutskottets beslut den 13 juni 2016, § 49. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 65 Dnr 2016-000006  
 
Remiss av motion om åtgärder mot antalet underkända elever i 
grundskolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 
att det tillsätts en extern utredning med uppgift att genomlysa vad 
som är orsaken till att så många elever underkänns i kommunens sko-
lor samt att fullmäktige fortlöpande informeras om hur arbetet med 
att få ner antalet underkända elever genomförs.  
 
Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden för yttrande 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Motion den 3 januari 2016. Remiss från kommunfullmäktige den 5 
januari 2016. Beredningsutskottets beslut den 13 juni 2016, § 50. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 16 juni 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten(M) med instämmande av Martin Lönnstam (C): Barn- 
och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå  
motionen.  
 
Anna Nylander (SD): Bifall till Bertil Johanssons (LP) motion. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Jonas Hellstens förslag. 
 
Reservation 
Anna Nylander (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 66 Dnr 2016-000130  
 
Uppföljning av verkställigheten av barn- och ungdomsnämn-
dens beslut år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för år 2016 fram-
går det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämn-
dens beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas två gånger 
per år.  
 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som hittills 
fattats av barn- och ungdomsnämnden under 2016. De beslut som 
redovisas är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om åt-
gärder som ska vidtas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 7 juni 2016. 
Beredningsutskottets beslut den 13 juni 2016, § 51. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 67 Dnr 2016-000131  
 
Skolskjutsplan 2016/2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner skolskjutsplan för läsåret 
2016/2017.     
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden har att fastställa skolskjutsplan för läs-
året 2016/2017.    
 
Beslutsunderlag 
Skolskjutsplan 2016/2017. Beredningsutskottets beslut den 13 juni 
2016, § 52. 
 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 68 Dnr 2015-000270  
 
Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsundersökning 2016 -årlig 
enkät 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.      
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden genomför årligen en enkätundersök-
ning bland vårdnadshavare och elever inom nämndens verksamheter. 
Enkäten genomfördes i mars 2016.        
 
Beslutsunderlag 
Resultat av enkäten för år 2016. Beredningsutskottets beslut den 13 
juni 2016, § 53. 
      
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redovis-
ningen till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 69 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 17 juni 2016.      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 70 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 17 juni 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 71 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 17 juni 2016. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 72 Dnr 2016-000005  
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 
 
a) Utkast till Nämndsplan 2017 

 
b) Information från verksamheten 

 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
 Rekrytering av nämndsekreterare   
 Beslut gällande Knäredsskolans tillsyn 
 Administrativa tjänster 
 Kö till förskolan hösten 2016 
 Upphandling av lär- och pedagogisk plattform 
 Preliminära antagningen till gymnasieskolan 
 Våxtorpsskolans ledning till hösten 
 Skadegörelse på ”en-till-en datorer” 

  
c) Information från ordförande 

 ”Bästa sommaren ever” SY-LAN 
        
_____ 
 
      
 
 


