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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 september 
2018 

 
Protokollet som justerats den 1 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 2 oktober 

till och med den 25 oktober 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16.00, ajournering 15:10-15:30    

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Sten Candell (M), ersättare 

 Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Anita Folden (SD), ersättare 

   

 Isa Norell, ekonom § 74 

 Louise Robertsson, ekonom §74 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef § 83 (1d)  

 Janette Glans, rektor § 83 (1d) 

 Kerstin Lindström, rektor § 83(1d) 

 Sofie Packowski, Kommunfastigheter i Laholm AB, § 83 (2a) 

 Ulf Lundström, Kommunfastigheter i Laholm AB, § 83 (2a) 

 Marianne Sjöstedt, specialpedagog, § 83 (1c) 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 oktober 2018 

 

Paragrafer  §§ 74-83 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2018-000239  

 

Budgetuppföljning 2, 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 2018 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. Den sistnämnde budgetutfallsprognosen knyts sam-

man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 

ett och samma tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upp-

rättas också efter redovisningen per den 31 augusti. I uppföljningen 

ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av de ge-

mensamma prioriterade resultatmålen i kommunplanen.   

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2, 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2018-000372  

 

Yttrande över motion om miljödiplomering av kommunens  

skolor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gudrun Pettersson (C) 

att kommunfullmäktige ska besluta att alla skolor i kommunen ska 

arbeta för att kunna ansöka om diplomering med Grön Flagg alter-

nativt Skolverkets utmärkelse Hållbar utveckling eller likvärdig di-

plomering. Vidare föreslås att kommunfullmäktige instiftar ett årligt 

miljöpris för skolor som miljödiplomeras. Motionen har remitterats 

till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden 

för yttrande.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) yrkar bifall till barn-och ungdomskontorets  

förslag till beslut. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa  

Jonas Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om miljödiplomering Grön flagg den 20 juni 2018. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2018. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2018-000361  

 

Yttrande över förslag från barn- och ungdomskonferensen 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 september som barn- och ung-

domsnämnden yttrande över rapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

I plan för samverkan, dialog och inflytande med unga anges att en 

årlig ungdomskonferens ska genomföras varje år och att resultatet 

från konferensen ska skickas till politiken för svar. Under konferen-

sen arbetade ungdomarna i grupper med konkreta idéer och förslag 

på hur dels kommunen kan minska sin klimatpåverkan och dels vad 

alla invånare i kommunen kan göra.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslagen från 

barn- och ungdomskonferensen till berörda verksamheter och nämn-

der som utifrån sin rådighet ska svara på hur de ska beakta ungdo-

marnas förslag och idéer för att kommunen ska minska sin klimatpå-

verkan. Kommunstyrelsens ledningsutskott önskar barn- och ung-

domsnämndens yttrande senast den 16 oktober 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från barn- och ungdomskonferensen. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2018. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2018-000400  

 

Yttrande över program för utveckling av stationsorterna 

Knäred och Veinge 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 september som barn- och ung-

domsnämnden yttrande över utvecklingsprogrammen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 

utvecklingsprogram för orterna Knäred och Veinge. I samband med 

att åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan påbörjats av Trafikverket 

under våren 2017 på uppdrag av Region Halland har Trafikverket 

och Region Halland efterfrågat utvecklingsstrategier för de blivande 

stationsorterna Knäred och Veinge. 

 

Utvecklingsprogrammen beskriver hur orterna kan utvecklas som 

boendeorter och besöksmål med målår och planeringshorisont 2035. 

Framtagandet av utvecklingsprogrammen har skett i nära dialog med 

invånare i orterna med omnejd genom dialogmöten, webb enkät och 

referensgruppsarbete. Trafikverket och Region Hallands enheter för 

regional utveckling, Laholmsnämnden och Hallandstrafiken hade 

tillsammans med samtliga förvaltningar och politiska nämnder i no-

vember 2017 en workshop för att tillsammans diskutera förutsätt-

ningar och möjligheter. 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsprogram för Knäred och Veinge 2035.  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2018. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2018-000408  

 

Yttrande över samråd om förslag till avfallsplan och avfallsföre-

skrifter 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets yttrande över avfallsplanen och föreskrifter för avfalls- 

hantering som barn- och ungdomsnämndens yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Avfallsplanen ska ses över minst var fjärde år och uppdateras vid 

behov. Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i kom-

munen, vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och avfallsföre-

skrifter. Planeringskontoret har upprättat förslag till renhållningsord-

ning i delarna avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Kom-

munstyrelsen samråder om avfallsplan och föreskrifter om avfalls-

hantering under tiden 27 augusti till och med 24 september 2018. 

Under samrådet ges samtliga nämnder, bolagsstyrelser, m.fl. möjlig-

het lämna synpunkter på förslagen.  

 

Beslutsunderlag 

Samråd-avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering för Laholms 

kommun. 

Yttrande från barn- och ungdomskontoret 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2018-000415  

 

Indelning av Våxtorpsskolan i två enheter 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Våxtorpsskolan ska delas i 

två enheter med varsin rektor, Våxtorpsskolan 1 (F-6) och Våxtorps-

skolan 2 (7–9). Rektor för ”Våxtorpsskolan 1” har även ansvar för 

Hishultskolan.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret har vid uppkommen vakans för Hishult-

skolan sett över ansvarsområde för rektorer på Hishultskolan och 

Våxtorpsskolan. Under flera år har Våxtorpsskolans elevantal ökat 

och därmed antalet personal som arbetar där. 

 

Enligt skollagen 2 kap. 9§ ska det pedagogiska arbetet vid en skolen-

het ledas och samordnas av en rektor. Genom att dela Våxtorpssko-

lan i två enheter med varsin rektor följer vi skollagens skrivning. 

Våxtorpsskolans rektorer kommer fortfarande ha i uppdrag att verka 

för en fungerande skola i ett F-9 perspektiv men denna indelning ger 

rektorer och personal samt elever förutsättningar till en bättre arbets-

miljö. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gareth Bush (L), Helene Nilsson (KD) och Jonas Hellsten (M) yrkar 

bifall till barn- och ungdomskontorets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa  

Gareth Bushs m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 

2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 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.  

 

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 anmälan om kränkande behandling den 19  

september 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2018-000002  

 

Anmälningar 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

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

nämnden under månaden.  

 

Ärendebeskrivning 

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

nämnden under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 19 september 2018. 

Förteckning över anmälningar den 19 september 2018.     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 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 19 september 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

                                Information från verksamheten 

                                1a) Statsbidrag-Likvärdig skola 

                                1b) Projekt-Barn- och ungas psykiska hälsa   

                                1c) Statsbidrag-Specialpedagogik för lärande  

                                1d) Våxtorpsskolan 

                        

                     2a) Förstudie- Ny förskola i Våxtorp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


