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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 mars 2018 

 
Protokollet som justerats den 3 april 2018, 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 april 

till och med den 26 april 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:40, ajournering 15:00-15:25  

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande ej § 28, § 37 

 Jonas Hellsten (M), ordförande § 28, § 37 

 Bo Tengqvist (S) ej § 33  

 Angela Johansson (M) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

 Angela Magnusson (M) § 28, § 37  

 Lennart Svensson (V) § 33 

  

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Maria Larsson, verksamhetschef EMI§24 

 Isa Norell, ekonom §§ 25-27 

 Louise Robertsson, ekonom §§ 25-27 

    Magnus Bergqvist, rektor § 38 

    Petra Filipsson bitr. rektor § 38 

    Eva Aronsson, avfallsstrateg § 38 

    Jeanette Hafström, rektor § 28 

    Malin Mauritzon förskolechef § 28 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Anna Nylander (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 april klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 24–38 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) §§ 24–38, ej § 28,§37 /Jonas Hellsten (M) § 28,§37 

 

Justerande _________________________________ 

 Anna Nylander (SD) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000093  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 

år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå 

-Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår. 

-vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

-vilka resultat som uppnåtts.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 26  

Patientsäkerhetsberättelse den 23 februari 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2018-000005  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi januari-  

februari månad 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 18 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-feb månad 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redovis-

ningen till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2018-000034  

 

Bruttobudgetförändringar 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudgetför-

ändring avseende internbudget 2018. Intäkter och kostnader ökas 

med 2 910 tkr i förhållande till tidigare beslutad bruttoram. 

Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. 

Nämnden har möjlighet att förändra sin budgets bruttoomslutning 

under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Så-

dana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. För att anpassa 

den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter den framarbetade 

internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 2 910 tkr på in-

täkts- respektive kostnadssidan. Nettoeffekten blir noll.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 19 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2018.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2017-000245  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 

för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta för att uppnå jämförbarhet mellan 

budget och redovisning samt för att bilda underlag för finansiella be-

dömningar och sammanställningar. Det innebär att samtliga kostna-

der och intäkter inom nämndens verksamhetsområden ska tas upp i 

budgeten. Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska re-

spektive nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt 

är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksam-

heten sedan kommer att redovisas. Det finns möjlighet för nämnden 

att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det 

tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska an-

mälas till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut i december 2017 baserade sig 

på nämndens resursfördelningssystem. De kommunala enheterna 

fördelar tilldelade resurser inom sina olika verksamhetsområden. 

Detta innebär att resurser flyttas mellan verksamheterna inom re-

spektive ansvarsområde. De största omdisponeringarna sker mellan 

fritids och skola. Barn- och ungdomsnämnden behöver godkänna 

dessa omdisponeringar av tilldelade resurser mellan verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 20 

Förslag till internbudget för barn- och ungdomsnämnden år 2018. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2016-000048  

 

Yttrande över avrapportering av förstudie avseende ombyggnad 

av Skottorpsskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Förslaget bör omarbetas i en dialog mellan barn- och ungdomsverk-

samheten och Kommunfastigheter i Laholm AB i syfte att uppnå 

kvalitativa lösningar både för lokaler och utemiljö som är bra både 

för förskolans och grundskolans verksamhet.    

   

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från barn- och ungdoms-

nämnden gällande nytt förslag från Kommunfastigheter i Laholm 

AB om lokallösning för Skottorpsskolan och förskolan Mumindalen 

i Skottorp. Kommunstyrelsen önskar barn- och ungdomsnämndens 

synpunkter på bolagets delrapportering av förstudien senast den 29 

mars 2018. 

Kommunfastigheter förslår att en ny förskola byggs öster om befint-

lig skolbyggnad inom fastigheten Skummeslöv 30:4 och att befintlig 

förskola om 563 kvm byggd 1986 rivs. En ny förskola kan planeras 

för minst fyra avdelningar istället för dagens tre. På den södra tomt-

delen som frigörs efter rivningen kan en ny skola i två plan byggas 

för att tillgodose behoven i en ny skola samtidigt som befintlig skola 

kan fortsätta vara i drift. När ny skola färdigställs kan den befintliga 

skolan ses över och anpassas efter behov. Befintligt kök och matsal 

ersätts med nya utrymmen i den nya delen. Tillfälliga lösningar med 

fler paviljonger får klara de närmaste årens behov. Den fortsatta pla-

neringen och studien får så snart som möjligt klargöra ytterligare 

konsekvenser och sammantagna kostnader. Förslaget bedöms av 

Kommunfastigheter inrymmas inom befintliga planbestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 21 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018.  

Remiss avrapportering av förstudie avseende ombyggnad av skot-

torpsskolan daterad den 19 januari 2018. 

 

 

                                           forts.  
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gareth Bush (L) yrkar bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2018-000169  

 

Begäran om utökning av lokalytor i Knäred (förskola) 

 

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 en paviljong 

som motsvarar en förskoleavdelning.  

 

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. 

 

Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun fortsätter att sta-

digt öka. I de delar av kommunen med störst tillväxt, har kommunen 

inte alltid kunnat erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. På grund 

av generationsväxling i inlandet samt ökat födelsetal står vi nu i akut 

behov av att utöka antalet förskoleplatser i Knäred. 

  

Under våren 2017 utredde barn- och ungdomskontoret det framtida 

behovet av förskoleplatser i kommunen. Slutsatserna i utredningen 

ledde till att Kommunstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholms AB 

beställt förstudier rörande ny förskola i Knäred. Denna förstudie på-

går men under tiden fortlöper ett utökat behov av ytterligare försko-

leplatser. Trots utökning från 2–4 avdelningar så är det 16 barn som 

i dagsläget inte kommer att kunna erbjudas plats på förskolan i au-

gusti. Även framöver kommer det att finnas ett utökat behov av för-

skoleplatser i Knäred.  

 
      forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 24  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2018-000168  

 

Begäran om utökning av lokalytor i Genevad (förskola) 

 

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 en paviljong 

motsvarande en förskoleavdelning. 

 

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. 

 

Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun fortsätter att sta-

digt öka. I de delar av kommunen med störst tillväxt, har kommunen 

inte alltid kunnat erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. På grund 

av inflyttningar och ökat födelsetal står vi nu i akut behov av att ut-

öka antalet förskoleplatser i Genevad. 

 

Regnbågens förskola består av tre avdelningar. Sedan augusti 2011 

har 5–6 åringar på Regnbågen varit utlokaliserade till Genevadssko-

lan. Inför hösten 2018 står förskolan inför en svår situation då för-

skolans äldsta barn inte längre får plats på skolan. Under de senaste 

två åren har inflyttningen inom Genevadsskolans upptagningsom-

råde ökat. Detta medför att skolan är i behov av samtliga lokaler på 

skolan. Ett behov av utökning av Regnbågens förskola har funnits i 

flera år då de lokaler som förskolan blivit hänvisade till inte har varit 

optimala. Nu är den ”tillfälliga ”lösningen ej längre möjlig.  

 

 
Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 
      

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 23 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2018-000167  

 

Begäran om utökning av lokalytor i Hishult (förskola) 

 

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 en lokal som 

motsvarar en förskoleavdelning.  

 

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. 

 

Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun fortsätter att sta-

digt öka. I de delar av kommunen med störst tillväxt, har kommunen 

inte alltid kunnat erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. På grund 

av generationsväxling i inlandet, ökat födelsetal samt ökat antalet 

grundskoleelever står vi nu i akut behov av att utöka antalet försko-

leplatser i Hishult.  

 

I augusti 2014 flyttade Åkerlyckans förskola till en helt nybyggd för-

skole- och skolenhet. Inflyttningen till samhället ökar och det medför 

att förskolan står inför en svår situation i augusti 2018. Det finns i 

dagsläget 22 barn som inte kommer att få plats till hösten.  
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 22   

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.  

 

 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts.  

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden begär att Kom-

munstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB beställer lokaler 

för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommunen i 

form av en lokal som motsvarar en förskoleavdelning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2018-000090  

 

Yttrande över förslag till ny miljöpolicy  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 12 mars som svar på remissen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har begärt att bland annat barn- 

och ungdomsnämnden ska yttra sig över förslag till miljöpolicy sen-

ast den 26 april 2018.  

 

Kommunstyrelsen beslutade i nämndsplan för 2017 att det skulle ar-

betas fram en ny miljöpolicy för Laholms kommun. Den nya policyn 

ska ersätta nuvarande miljöpolicy från 1998 och det lokala hand-

lingsprogrammet för genomförande av de nationella miljökvalitets-

målen från 2012. På uppdrag av kommunstyrelsen har planerings-

kontoret tagit fram ett förslag till ny miljöpolicy. Policyn utgår från 

tre fokusområden:  

 

-Minskad miljöpåverkan 

-Minskad kemikalieanvändning 

-Hållbar användning av natur- och vattenresurser   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 25 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018. 

Förslag till miljöpolicy.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2018-000105  

 

Yttrande över plansamråd- Detaljplan Skummeslöv 3:17 m.fl. 

Skummeslövsstrand 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

    Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 

     

Ärendebeskrivning 

Planområdet består av ett villaområde som är beläget i centrala Skum-

meslövsstrand, söder om Stora Strandvägen. Syftet med detaljplanen 

är att ge de boende i området byggrätter som blir bättre anpassade till 

fastigheternas storlek samt att genom bestämmelser bekräfta befintlig 

användning av kvarters- och allmän platsmark. Detta görs genom att 

restriktionerna för bebyggelse ändras och att den totala tillåtna bygg-

nadsarean höjs. Detaljplanen syftar även till att ändra huvudmanna-

skapet för gator och gångvägar inom planområdet, från enskilt till 

kommunalt huvudmannaskap. Allmän plats PARK bibehåller enskilt 

huvudmannaskap. Planförslaget hanteras med standardförfarande och 

skickas härmed ut för samråd enligt 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och 

bygglagen (2010:900/2014:900). Samråd sker även kring gjord be-

hovsbedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande 

miljöpåverkan. 

     

Beslutsunderlag 

  Samrådshandling för detaljplan Skummeslövs strand 3. 17 m fl., 

  Skummeslövsstrand 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018. 

 

    Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bo Tengqvist (S) i handläggning och/eller 

beslut i detta ärende. Bo Tengqvist lämnar sammanträdesrummet. 

                      Lennart Svensson (V) tjänstgör för Bo Tengqvist i detta ärende. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2015-000302  

 

Yttrande över plangranskning- Detaljplan för kvarteret Kobben 

2 samt del av Lagaholm 4:1, Laholms Stad 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 20 februari som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget 1 kilometer sydväst om Laholms centrum, 

cirka 300 meter söder om Lagan och gränsar i norr till Klarabäcks-

gatan samt till ett större grönområde som vidare norrut sträcker sig 

ned i sluttning mot och ansluter vid Lagans strand i väster till bo-

stadsområde med övervägande en- och tvåplanshus i öster till bo-

stadsområde med övervägande en- och tvåplanshus med friliggande 

tomter i söder till Toffelgatan. Planläggningens syfte är att möjlig-

göra för bostäder i upp till sex våningar. Detaljplanen granskas enligt 

5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen (2010:900/2014:900) PBL. För-

slaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats i enlig-

het med sammanfattningen i samrådsredogörelsen  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2018, § 27 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018. 

Plangranskning – Detaljplan för kvarteret Kobben 2 med flera samt 

del av Lagaholm 4:1, Laholms Stad 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2018-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna.     

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 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 anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 20 mars 2108.     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2018-000002  

 

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 mars 2018. 

Förteckning över anmälningar den 20 mars 2018     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2018-000004  

 

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 mars 2018 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

 Lokalfrågor 

 Verksamhetsplan 

 Richard Mortenlind 

 

Parkskolan  

Magnus Bergqvist, rektor/Petra Filipsson bitr. rektor  

 

Presentation av arbete med ny avfallsplan 

Eva Aronsson, avfallsstrateg 

 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Gareth Bush (L)/Angela Johansson (M) 

      

 

 


