
 

 

 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2017-05-31 

 

§ Ärendelista 
 

§ 40 Dnr 2017-000106 

Budgetuppföljning 1, 2017 

§ 41 Dnr 2017-000074 

Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2016 

§ 42 Dnr 2017-000116 

Begäran om att använda medel ur Resultatfonden 

§ 43 Dnr 2017-000111 

Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola- i mån av plats 

§ 44 Dnr 2015-000063 

Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Lagaholmsskolan 

§ 45 Dnr 2017-000065 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Äpplet 7, centrum och handel, Laholms 

stad 

§ 46 Dnr 2017-000118 

Beställning av att anpassa lokaler för Blåkulla förskola 

§ 47 Dnr 2017-000011 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 48 Dnr 2017-000002 

Anmälningar 

§ 49 Dnr 2017-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 50 Dnr 2017-000012 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 31 maj 2017 

 
Protokollet som justerats den 2 juni 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 juni 

 till och med den 25 juni 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Plats och tid Vallåsens Värdshus, klockan 13:00-16:15 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Magnusson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Boel Göransson (C) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Sten Candell (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare §§40-50b 

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 Tommy Karlsson, ekonom §§40-50b 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (-) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 juni klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 40-50 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (-)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 40 Dnr 2017-000106  

 

Budgetuppföljning 1 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 

2017 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överläm-

nar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyr-

ning ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas 

för kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu 

förestående uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

 

Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför hand-

lägga uppföljningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver re-

dovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse sär-

skilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den pla-

nerade verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, §28. 

Budgetuppföljning 1 2017 från barn- och ungdomskontoret 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 41 Dnr 2017-000074  

 

Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 

2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till  

handlingarna.  

 

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 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, §29. 

Sammanställning över årsredovisning avseende enskild förskole-

verksamhet för år 2016. 

Årsredovisning Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  

Årsredovisning Medborgarskolan region väst   

Årsredovisning Föräldrakooperativet Grävlingen  

Årsredovisning Personalkooperativet Guldgruvan 

Årsredovisning Föräldrakooperativet Kungabarn 

Årsredovisning Föräldrakooperativet Möllan 

Årsredovisning Öringe montessoriförening 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda fristående förskolor    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 42 Dnr 2017-000116  

 

Begäran om att använda medel ur resultatfonden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär av Kommunfullmäktige att få 

använda 3 000 tkr av resultatfonden under 2017 för att införa en-

till-en datorer på grundskolans mellanstadium.  

    

Ärendebeskrivning 

Höstterminen 2014 införde Laholms kommun vad som brukar be-

nämnas en-till-en datorer på kommunens högstadieskolor vilket 

innebär att varje elev disponerar en egen bärbar dator de sista åren 

i grundskolan. De första åren systemet fanns gavs eleverna som 

slutade årskurs 9 möjligheten att lösa ut sin dator efter avslutad 

skolgång men den möjligheten ges inte längre. Istället samlas alla 

datorer in och gås igenom av kommunens IT-avdelning innan de 

lämnats vidare till skolorna i de lägre stadierna. Det har inneburit 

ett tillskott av datorer till skolorna och en succesiv övergång till 

bärbara datorer som ersatt gamla stationära. Det har ökat möjlig-

heten för digitalisering i våra skolor men den resurs som återläm-

nade en-till-en datorer utgör kan utnyttjas effektivare. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Gareth Bush (L) yrkar 

bifall till barn- och ungdomskontorets förlag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågor om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 

Jonas Hellstens förslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, §30. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-05-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 43 Dnr 2017-000111  

 

Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola- i mån av plats 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Revideringen av riktlinjerna godkänns. 

2. Riktlinjerna gäller from läsåret 2017/2018 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om riktlinjer gällande 

skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  Enligt 10 

kap 32 § skollagen har elev i grundskola med offentlig huvudman 

rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färd-

vägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller 

någon annan särskild omständighet.  

 

Riktlinjer är till för att tydliggöra vad som gäller beträffande skol-

skjutsar samt komplettera de lagar och förordningar som finns på 

området. Syftet är också att säkerställa att barn och ungdomar i La-

holms kommun behandlas lika vid bedömning i skolskjutsfrågor.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, § 31. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2017 

Förslag på revidering av Riktlinjer gällande skolskjuts i förskole-

klass, grundskola och grundsärskola. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 44 Dnr 2015-000063  

 

Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Lagaholms-

skolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 24 maj 2017 som nämndens yttrande 

över förstudien.  

 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av barn- och ungdomskontorets ”Översyn av kommunens skol-

organisation” dnr 2013-253, beställde kommunstyrelsen i augusti 2015 un-

derlag till en förstudie avseende ombyggnad av Lagaholmsskolan. Underlaget 

redovisades januari 2017, vilket barn- och ungdomsnämnden gavs möjlighet 

till yttrande (dnr 2015-063, § 15). April 2017 återremitterades ärendet av 

kommunstyrelsens ledningsutskott till planeringskontoret för att utreda om det 

var möjligt med en mindre renovering och livstidsförlängning samt vad detta 

skulle kosta. Barn- och ungdomsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över 

den utredning som levererats av Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, § 32 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gareth Bush (L) med instämmande av Maria Bronelius (C) yrkar bifall till 

barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 24 maj. 

 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Bo Tengqvist (S) yrkar bifall till  

kommunfastigheters kompletterade utredning daterad den 28 april, det så kal-

lade ”lappa och laga-alternativet” med uppgradering av ventilationen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och ungdoms-

nämnden beslutar enligt Gareth Bushs förslag. 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande besluts-

gång; 

Ja-röst för Gareth Bushs förslag. 

Nej-röst för Jonas Hellstens förslag. 

     forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-05-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

forts. 

 Omröstningsresultat 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Jonas Hellsten (M)  X  

Bo Tengqvist (S)  X  

Angela Magnusson (M)  X  

Martin Lönnstam (-) X   

Boel Göransson (C) X   

Gareth Bush (L) X   

Villemo Ekman (S)  X  

Anna Nylander (SD) X   

Maria Bronelius (C) X   

Summa 5 4 -- 

 

Med 5 ja-röster för Gareth Bushs förslag mot 4 nej-röster för Jonas 

Hellstens förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet 

med Gareth Bushs förslag. 

 

Reservationer 

Jonas Hellsten (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

Angela Magnusson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Bo Tengqvist (S) reserverar sig mot beslutet. 

Villemo Ekman (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ajournering 

Under behandlingen av ärendet beslutar nämnden om ajournering 

mellan14:15-14:30. 

____ 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer Gareth Bushs förslag.  

Eva Ågren Svensson (MP) stödjer Jonas Hellstens förslag.  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 45 Dnr 2017-000065  

 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Äpplet 7, centrum och 

handel, Laholms stad 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget söder om Laholms centrala delar. Området 

avgränsas av befintlig fastighet kvarteret Äpplet 7 med ett mindre 

tillägg av LP Hanssons väg i den södra delen.  

Syftet med detaljplanen ska vara centrumanvändning i entréplan 

samt bostäder i upp till fyra våningar inom befintlig fastighet kvar-

teret Äpplet 7. Planförslaget upprättas med standardförfarande och 

är på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, §33 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2017 

Plansamråd- Detaljplan för kvarteret Äpplet 7, centrum och handel, 

Laholms stad 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnämnden  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 46 Dnr 2017-000118  

 

Beställning av att anpassa lokaler för Blåkulla förskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att:  

Kommunstyrelsen ger Kommunfastigheter i Laholm AB i uppdrag 

att utreda förutsättningar och konsekvenser av att Blåkullaskolans 

lokaler anpassas till förskoleverksamhet. 

Anpassningen av lokalerna påbörjas när den nya Glänningeskolan 

står klar, enligt plan hösten 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av barn- och ungdomskontorets ”Översyn av kom-

munens skolorganisation” dnr 2013-253, beslutade kommunfull-

mäktige den 28 oktober 2014 § 173 enligt förslag 2 i denna skolut-

redning. Förslaget innebär tre skolenheter i Laholms tätort enligt 

följande;  

•En ny F-6 skola byggs i östra Laholm.  

•Lagaholmsskolans lokaler anpassas så att särskolans verksamhet, 

som idag bedrivs på Lagahöjdsskolan, kan flytta in.    

•Blåkullaskolans elever flyttas över till Parkskolan. Ingen anpass-

ning av lokalerna behöver göras.  

•Blåkullaskolans lokaler anpassas till förskoleverksamhet. Pavil-

jongen på området kan sägas upp och den friliggande förskoleloka-

len, avd. Fjärilen, kan användas till annan kommunal verksamhet.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 maj 2017, § 34 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 47 Dnr 2017-000011  

 

Anmälan om kränkande behandling 

 

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 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 redo-

visas vid nästkommande nämndssammanträde.  

     

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda kränkningar den 24 maj 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 48 Dnr 2017-000002  

 

Anmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handling-

arna     

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-

nämnden under månaden      

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 24 maj 2017. 

Förteckning över anmälningar den 24 maj 2017. 

 _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 49 Dnr 2017-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

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 ungdomsnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 24 maj 2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 50 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 a, Förskoleutredningen  

Per Jangen 

 

 b, Skolkommissionens förslag 

Per Jangen 

 

c, Information från verksamheten 

    Rekryteringar 

    Per Jangen 

 

                    d, Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

     Villemo Ekman (S) 

 ____ 

 

      

 

 


