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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 juni 2017 

 
Protokollet som justerats den 3 juli 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 3 juli 

 till och med den 26 juli 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13.00-16:50, ajournering 15:00-15:30 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Magnusson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) §§51-55 

 Anita Folden (SD) §§56-61 

  

Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare §§51-55 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anita Folden (SD), ersättare §§51-55 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom, §51 

 Sophia Sävås, utredare§ 61 

 Helena Nilsson, förskolechef §57 

 Mikaela Kruger, feriearbetare §§51-54 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 juli klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 51-61 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2017-000061  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en avvikelse beroende 

framförallt av volymförändringar i nämndens verksamheter med -9,9 

mkr. Antalet barn ökar kraftigt framförallt inom förskolan där pro-

gnosen pekar mot ca 65 barn fler på helår jmf med 2016. Inom fritids 

och skola är prognosen på volymökningarna inte lika kraftiga.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, §36 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017. 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-maj. 

månad 2017. 

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2017-000126  

 

Skolskjutsplan 2017/2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner skolskjutsplanen för läsåret 

2017/2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av skolskjutsplan för läsåret 2017/2018. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, § 40 

Skolskjutsplan för läsåret 2017/2018 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2013-000246  

 

Avbeställning av projektering -Omställning av Knäredsskolans 

lokaler till förskoleverksamhet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunfullmäktige avslutar 

projektet att ställa om delar av Knäredsskolans lokaler till förskole-

verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 11 oktober 2013 om att 

ge dåvarande servicenämnden i uppdrag att ta fram en förstudie för 

projektet Dalkulla. Projektet avsåg anpassning av delar av Knäreds-

skolan lokaler i syfte att flytta över förskolans verksamhet till sko-

lans lokaler. Barn- och ungdomskontorets bedömning är att förutsätt-

ningarna för det ursprungliga projektet inte kommer att finnas under 

överskådlig tid varför projektet formellt bör avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, § 37 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017 

Beslut om förstudie avseende Dalkulla den 11 oktober 2013. 

 _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2017-000103  

 

Yttrande över tillväxtprogram 2025 för Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017 som svar på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har lämnat över förslag på tillväxtprogram 2025 

för Laholms kommun till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.  

Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till planeringskontoret att ta 

fram ett tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

2025. Uppdraget var att ta fram ett levande tillväxtprogram som an-

vänds av kommunorganisationen i samverkan med det övriga sam-

hället. Tillväxtprogrammet ska lägga grunden för de kommande 

årens arbete med att utveckla och förbättra Laholms kommun med 

utgångsläge i ett antal framgångsfaktorer. Tillväxtprogrammet ska 

visa hur kommunen vill och kan förverkliga kommunens vision och 

mål för tillväxt fram till 2025 och lägger fokus på tre målgrupper: 

boende/inflyttare, investerare och besökare. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, §38. 

Remiss tillväxtprogram Laholms kommun 2025. 

Barn- och ungdomskontoret tjänsteskrivelse den 15 juni 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2017-000116  

 

Yttrande över begäran om att använda medel ur resultatfonden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 16 juni 2017 som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden begärde den 31 maj 2017, § 42 att få 

använda 3000 tkr av resultatfonden under 2017 för att inför en till 

en-datorer på grundskolans mellanstadium. 

 

Ärendet har återremitterats av kommunstyrelsens ledningsutskott för 

beskrivning av hur en till en-datorer har påverkat elevernas resultat 

sedan införandet 2014, samt hur skolornas förutsättningar skiljer sig 

åt och på vilket sätt och i vilken omfattning som kommunen därmed 

brister i att erbjuda en likvärdig utbildning.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, § 41. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 7 juni 2017. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2017-000019  

 

Laholms kommuns långsiktiga behov av förskoleplatser 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner utredningen och översänder 

densamma till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av barn- och ung-

domsnämnden att utreda det långsiktiga behovet av förskoleplatser i 

kommunen. Syftet med utredningen är att utreda var i kommunen det 

för framtida behov är motiverat att tillskapa permanenta utökningar 

och var paviljonglösningar kan vara ett alternativ. Hänsyn skall tas 

dels till de långsiktiga ekonomiska effekterna, dels till förutsättning-

arna för att bedriva en kvalitativ och framgångsrik förskoleverksam-

het. 
 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2017, § 39. 

Utredning-Laholms kommuns långsiktiga behov av förskoleplatser  

daterad den 19 juni 2017.    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner ut-

redningen och översänder densamma till kommunstyrelsen för kän-

nedom. I yrkandet instämmer Jonas Hellsten (M) och Gareth Bush 

(L). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågor om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 

förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

   _____ 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer Maria Bronelius förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2017-000127  

 

Redovisning av utvalt delegationsbeslut  

 

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 31 maj valde justeraren följande 

delegationsbeslut för redovisning: 

 

Delegat 

Förskolechef Utredning kränkande behandling vid  

 Glänningesjö förskola 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 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 21 juni 2017.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 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 21 juni 2017. 

Förteckning över anmälningar den 21 juni 2017. 

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 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 21 juni 2017.  

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

a. Information från verksamheten 

 Rekrytering av rektor till Våxtorpsskolan 

 Obligatorisk lovskola åk 8 och åk 9 

Per Jangen 

 

b. Nämndsplan 2018 

Per Jangen 

 

c. Dataskyddsförordningen 

Sophia Sävås 

 

d. Läskunnighet årskurs 1 

Per Jangen 

 

 

  

 

 


