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§ 97 Dnr 2017-000011 
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Delegationsanmälningar 

§ 101 Dnr 2017-000012 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 november 
2017 

 
Protokollet som justerats den 4 december 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 4 december 

till och med den 27 december 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (13) 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00-17:00, ajournering 15:10–15:30 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Gareth Bush (L) 

 Lennart Svensson (V) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Per Persson (C), ersättare §§ 90–99 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Isa Norell, ekonom, § 90 

 Sara Nilsson, enhetschef §101 

 Karin Tideman, handläggare §101  

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Anna Nylander (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 4 december klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 90–101 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anna Nylander (SD)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2017-000061  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-oktober  

månad 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 66 

_____ 

 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2017-000231  

 

Återkallelse av beslut om att bedriva utbildning utan att tillämpa 

timplan Skottorpsskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att begära återkallelse av 

Skolinspektionens beslut, daterat den 18 juni 2013 (dnr 65–

2012:5746), vilket medger att Skottorpsskolan i Laholms kommun 

får bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen.  

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har den 18 juni 2013 beslutat att Skottorpsskolan i 

Laholms kommun får bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen 

(dnr 65-2012:5746). Initiativet till ansökan kom från dåvarande rek-

tor och personal på skolan utifrån deras pedagogiska tankar om hur 

undervisningen skulle bedrivas. Vid denna tidpunkt var Skottorps-

skolan organiserad för att skapa förutsättningar för ett åldersintegre-

rat arbetssätt. Skolan arbetade utifrån elevvalda intressegrupper samt 

att olika teman genomfördes i treårscykler. Med tiden har detta ar-

betssätt förändrats och i dagsläget bedrivs undervisningen enligt tim-

plan. Det som återstår från tidigare arbetsformer är åldersintegrerade 

intressegrupper, vilka är förlagda på schematid för elevens val.  Vare 

sig rektor eller personal på skolan har någon ambition om att under-

visningen ska bedrivas på annat sätt än enligt gällande timplan. Mot 

bakgrund av detta anser barn- och ungdomskontoret att tidigare be-

slut om att Skottorpsskolan får bedriva utbildning utan att tillämpa 

timplanen, bör återkallas.   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 67 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen    

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2016-000048  

 

Begäran om utökning av lokalytor inom barn- och ungdoms-

verksamheten- 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 2018 i form 

av paviljonger motsvarande två klassrum med biutrymmen.  

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 

2017.  

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 68 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2017-000118  

 

Yttrande över utredning om anpassa Blåkullaskolas lokaler till 

förskoleverksamhet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets yttrande den 17 november som svar på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

nens skolorganisation” dnr 2013-253, beslutade kommunfullmäktige 

den 28 oktober 2014 § 173 enligt förslag 2 i denna skolutredning. 

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.   

 

Med anledning av ovanstående beslutade barn- och ungdomsnämn-

den den 31 maj 2017 att föreslå kommunstyrelsen att ge Kommun-

fastigheter i Laholm AB i uppdrag att utreda förutsättningar och kon-

sekvenser av att Blåkullaskolans lokaler anpassas till förskoleverk-

samhet. Anpassningen av lokalerna påbörjas när den nya Glänninge-

skolan står klar, enligt plan hösten 2019. Vidare beslutade kommun-

styrelsens ledningsutskott den 7 juni 2017 att beställa utredningen i 

enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag. Utredning är nu 

genomförd och har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för 

yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 69 

                      Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017 

    Utredning avseende förutsättningar och konsekvenser av att Blåkulla  

  Skolas lokaler anpassas till förskoleverksamhet. 

                      ____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2017-000239  

 

Begäran om utökning av lokalytor inom barn- och ungdoms-

nämndens verksamheter -förskola/Laholms stad  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-

munfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta den ökade 

efterfrågan på förskoleplatser i kommunen i form av paviljonger 

motsvarande två förskoleavdelningar.  

 

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 detta också framgå.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 70 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2017-000065  

 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Äpplet 7, centrum och 

handel, Laholms stad 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 6 november som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet ligger söder om Laholms centrala delar. Området av-

gränsas av befintlig fastighet Äpplet 7. Detaljplanens syfte är att möj-

liggöra för centrumanvändning i entréplan, samt bostäder ovanpå i 

upp till sammanlagt fyra våningar inom befintlig fastighet Äpplet 7. 

Syftet är att på samma gång skapa en stadmässighet utefter huvud-

entrégatan, Ängelholmsvägen, till Laholms stadskärna. Delar av de-

taljplanen regleras med tillfällig användning för parkering så länge 

som Ängelholmsvägen är primär led för farligt godstrafik, för att i en 

framtid möjliggöra för ytterligare centrumanvändning närmare Äng-

elholmsvägen.  

 

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer 

inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. Förslaget har kom-

pletterats i enlighet med sammanfattning i samrådsredogörelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2017. 

Plangranskning- Detaljplan för kvarteret Äpplet 7, centrum och han-

del, Laholms stad 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 71 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden    

     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2017-000183  

 

Sammanträdesplan 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-

plan/årsplan för år 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente bestämmer 

nämnden på vilka dagar och tider som sammanträdena ska förläggas 

på. Barn- och ungdomskontoret har i samråd med nämndens ordfö-

rande utarbetat förslag till sammanträdesplan för år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdesplan 2018 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 73 

____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

    

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 37356  

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling 

 

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. Vid nämndens sammanträde i januari 

2014 reviderades riktlinjerna. 

 

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 skyldig 

att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behand-

ling till huvudmannen. Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef 

omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en hän-

delse/kränkning inträffat. Anmälningarna redovisas vid nästkom-

mande nämndssammanträde. I riktlinjerna framgår även att det i april 

och oktober månad ska göras en redovisning till barn- och ungdoms-

nämnden över antalet inkomna anmälningar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets rapport den 3 oktober 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2017, § 74 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 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 redovi-

sas vid nästkommande nämndssammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda kränkningar den 20 november 2017.     

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2017-000002  

 

Anmälningar  

 

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 synpunkter och förslag den 20 november 2017. 

Förteckning över anmälningar den 20 november 2017. 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 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 ungdomsnämnden 

i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 20 november 2017.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2017–000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

 Rekryteringar 

 Ny utbildningschef 

Per Jangen 

    

Redovisning av förstudie - Barn och ungas psykiska hälsa i Laholm 

Sara Nilsson och Karin Tideman  

 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Bo Tengqvist (S) och Eva Ågren Svensson (MP) 

_____ 

 

 

 




