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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 oktober 2018 

 
Protokollet som justerats den 29 oktober 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 29 oktober 

till och med den 22 november 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  
 

Plats och tid Svanen, klockan 14:50-16:30 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Angela Magnusson (M) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 Isa Norell, ekonom § 84 

 Louise Robertsson, ekonom § 84 

 

Utses att justera Helene Nilsson (KD)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 oktober kl. 09:30   

 

Paragrafer  §§ 84-92 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Helene Nilsson (KD)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 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-september månad 2018 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-sept månad  

Beredningsutskottets protokoll den 16 oktober, § 54 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2017-000148  

 

Yttrande över förstudie för ny förskola i Våxtorp 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 11 oktober som svar på remissen, barn- 

och ungdomsnämnden förordar alternativ 3 med en sexavdelnings-

förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beställt underlag till förstudie avseende ny-

byggnation av en fyravdelningsförskola i Våxtorp. Kommunfastig-

heter har levererat förstudien och redovisar tre placeringsalternativ. 

I alla alternativ föreslås att de två paviljongerna tas bort och att Ling-

onets förskola läggs ner och att byggnaden eventuellt rivs. Buller-

byns förskola kan leva kvar.  

 

Placeringsalternativ 1 

Förskolan placeras vid skolan i Våxtorp på nuvarande så kallade fot-

bollsplanen omedelbart öster om den senaste paviljongen. I princip 

hela den så kallade fotbollsplanen tas i anspråk liksom en 100 meters 

löparbana. Planändring krävs inte. 

 

Placeringsalternativ 2 

Förskolan placeras omedelbart söder om befintlig före detta distrikts-

sköterskemottagning på Båstadvägen vid idrottshallen. En förskola 

av typ Allarp ska kunna rymmas inom tomten. Yta för lek behöver 

skapas inom delar av området som idag hör till idrottshallen. 

 

Placeringsalternativ 3 

Förskolan placeras i området kring idrottshallen i tomtens östra del 

öster om befintlig klubbstuga. Här finns möjlighet att med ändring 

av lösningen med Allarps förskola bygga till ett våningsplan och få 

utrymme för sex avdelningar. Detta alternativ kräver planändringar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gareth Bush (L) med instämmande av Jonas Hellsten (M) och Bo 

Tengqvist (S) yrkar bifall till beredningsutskottets förslag till beslut.  

 

 

                                               Forts. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

                      Forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa   

Jonas Hellstens m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlig-

het med förslaget. 

   

Protokollsanteckning 

Helene Nilsson (KD) beviljas följande anteckning till protokollet;  

Helene Nilsson stödjer alternativ 3, men är samtidigt öppen för andra 

förslag för förskola i närområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss förstudie avseende ny förskola i Våxtorp  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 oktober, § 55 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2018-000360  

 

Yttrande över förstudie för nybyggnation av förskolor vid nya 

Glänningeskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 9 oktober som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Kommunfastigheter i Laholm AB levererat för-

studier avseende tillbyggnad av Glänningesjö förskola respektive re-

novering och ombyggnad av Blåkulla skolan har Kommunstyrelsens 

ledningsutskott fattat beslut om att utreda möjligheten att bygga två 

förskolor i anslutning till nya Glänningeskolan.  

 

Kommunstyrelsen behöver svar från barn- och ungdomsnämnden 

om konsekvenser av placering och utformning för att kunna fatta be-

slut om en fortsatt studie. Barn och ungdomsnämndens svar bör 

också innehålla en analys av vad en byggnation av åtta förskoleav-

delningar på denna plats innebär för behovet av renovering/om-till-

byggnader av Blåkullaskolan, Sjökulla förskola samt Glänningesjö 

förskola. Kommunstyrelsen önskar barn- och ungdomsnämndens 

yttrande senast den 25 oktober. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Helene Nilsson (KD) yrkar 

bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa   

Jonas Hellstens m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlig-

het med förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss förstudie avseende nybyggnation av förskolor vid nya Glän-

ningeskolan. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018.  

Beredningsutskottets protokoll den 16 oktober, § 56 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2018-000433  

 

Skolchef för barn- och ungdomsnämndens verksamheter 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att verksamhetschefen för 

barn- och ungdomsverksamheterna, från och med den 1 januari 2019, 

tillika utses till skolchef enligt skollagen 2 kap. 8a §.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt ny bestämmelse i skollagen 2 kap. 8a § ska huvudmannen utse 

en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de före-

skrifter som gäller för utbildningen följs. Skolchefens uppgift är att 

biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 

utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i 

lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbild-

ningen. Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande 

författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen och diskriminerings-

lagen. Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs i 

enlighet med gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen 

själv, vilket också framgår av 8 §. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 oktober, § 57 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2018-000432  

 

Ansökan om utökat lokalbidrag Hasslövs skola ideell förening 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:  

1. Hasslövs skola ideell förening ska ges annan ersättning än kom-

munens genomsnittliga lokalkostnader då det föreligger sådana sär-

skilda skäl som avses i skolförordningen 14 kap. 6 §. 

2. Ersättning ska lämnas enligt barn- och ungdomsnämndens riktlin-

jer för ersättning av lokalkostnader till enskild huvudman. Det inne-

bär att: 

- För det första verksamhetsåret lämnas ersättning enligt det av barn- 

och ungdomsnämnden fastställda grundbelopp per barn, exklusive 

lokalersättning. Lokalersättning lämnas istället med den enskilde hu-

vudmannens hela faktiska lokalkostnad.  

- För det andra verksamhetsåret lämnas ersättning enligt det av barn- 

och ungdomsnämnden fastställda grundbelopp per barn, inklusive 

lokalersättning. Därtill ersätts skillnaden mellan erhållet lokalbidrag 

och den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnad.  

- För det tredje verksamhetsåret lämnas bidrag med kommunens ge-

nomsnittliga lokalkostnad per barn.  

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs skola ideell förening har ansökt till barn- och ungdoms-

nämnden om utökat lokalbidrag till Hasslövs bygdeförskola. Före-

ningen bedriver den fristående förskolan sedan 1 april 2018 som ett 

komplement till sin skolverksamhet. Enligt skollagen ska hemkom-

munen lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleen-

heten. Bidraget består av ett grundbelopp, varav en del avser ersätt-

ning för lokalkostnader. Grundbeloppet fastställs årligen på barn- 

och ungdomsnämndens budget för det kommande budgetåret och be-

slutas vid nämndens sammanträde i december. Enligt skolförordning 

ska den del av grundbeloppet som avser ersättning för lokalkostna-

der, motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 

barn/elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska 

ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde 

huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga.  

 

 

 

                                              Forts. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 

skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader 

och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på 

grund av kommunens investering i nya lokaler, renovering av befint-

liga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen får hän-

syn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman 

kan etableras.   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018. 

Ansökan om utökat lokalbidrag 

Hyresavtal för lokal 

Beredningsutskottets protokoll den 16 oktober, § 58 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Hasslövs skola ideell förening      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 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 17 oktober 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 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 17 oktober 2018. 

Förteckning över anmälningar den 17 oktober 2018. 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på förskolan/skolan som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att 

anmäla detta till förskolechef/rektor. Vidare är förskolechef/rektor 

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

behandling till huvudmannen. Rektor/förskolechef ska omgående 

anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. 

Dessa anmälningar redovisas vid nästkommande nämndssamman-

träde.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 17  

oktober 2018.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

1. Information från verksamheten 

a) Ledningsresurser 

      b) Skolutredning 

      c) Nyinvigning av skolgård på Våxtorpsskolan 

      Richard Mortenlind 

  

2. Diskussion kring förskoleplatser i Laholms Stad  

3. Lagaholmsskolan  

4. Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

                            Anna Nylander (SD)/Angela Magnusson (M)  

      

 

 


