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

 
Protokollet som justerats den 3 december 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 4 december 

till och med den 27 december 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 15:00  

 

 

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  Angela Magnusson (M) 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 94–101 

 Anita Folden (SD) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Sten Candell (M), ersättare 94–101 

 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef § 101 

 Isa Norell, ekonom § 93 

 Louise Robertsson, ekonom § 93 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 december kl. 10.00  

 

Paragrafer  §§ 93-101 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 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-oktober månad 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-okt månad  

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2018, § 62 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2016-000048  

 

Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Skottorps- 

skolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 15 november som svar på remis-

sen.  

 

Barn- och ungdomsnämnden förespråkar alternativ 1, så att färdig-

ställandeprocessen inte förlängs mer än nödvändigt.  

 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2016 beställdes en förstudie avseende utbyggnad av Skot-

torpsskolan. Under arbetet med förstudien har det framkommit att 

den ursprungliga tanken som avsåg en tillbyggnad på taket av den 

befintliga skolan inte är teknisk möjlig.  

 

I februari 2018 gjorde bolaget en ny avrapportering som då även in-

nebar att förskolan Mumindalen involverades i förstudien. Det nya 

utredningsförslaget innebär att en ny förskola byggs öster om befint-

lig skolbyggnad och att den befintliga förskola, Mumindalen, rivs. 

Den nya förskolan planeras för minst fyra avdelningar vilket ger en 

utökning med minst en förskoleavdelning. Den södra tomtdelen kan 

som då frigöras och på denna tomt uppförs en ny skolbyggnad i två 

plan. När den nya skolbyggnaden har färdigställts kan den befintliga 

skolan livstidsförlängas och omdisponeras efter behov.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss över förstudie avseende ombyggnad av Skottorpsskolan 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2018 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2018, § 63 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Bo Tengqvist (S) yrkar bi-

fall till beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Gareth Bush (L) med instämmande av Helene Nilsson (KD), Anna 

Nylander (SD) och Martin Lönnstam (-) yrkar återremiss av ärendet- 

Kommunfastigheter ska ta fram en ny placering av skolan på fram-

sidan av tomten, dvs östra delen av tomten, där Mumindalens för-

skola med utemiljö sparas. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens sam-

manträde eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Därefter frågar ordföranden om barn- och ungdomsnämnden kan bi-

falla beredningsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med förslaget. 

 

Reservation 

Gareth Bush (L), Helene Nilsson (KD), Anna Nylander (SD) och 

Martin Lönnstam (-) reserverar sig mot beslutet. 

 

  Ajournering  

Under behandlingen av ärendet beslutar nämnden om ajournering i 

10 minuter. 

_____ 

Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2018-000457  

 

Beställning av förstudie avseende förskola och skola i Hishult 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunstyrelsen beställer  

en förstudie avseende utökat behov av förskole- och skolplatser i  

Hishult.  

 

Ärendebeskrivning 

I Hishult finns förskola och skola i en gemensam byggnad. Förskolan 

är organiserad i två avdelningar. På grund av hög inflyttning till orten 

har beslut fattats om att tillskapa ytterligare förskoleplatser, vilket 

har resulterat i en beställning av två paviljonger. Den ena paviljongen 

öppnar i början av november och den andra paviljongen tas i bruk i 

början 2019. Paviljongerna är placerade på skolgården. Den befolk-

ningsökning som har skett i Hishult har varit svår att förutse. Till 

hösten 2019 bedöms även skolans kapacitet vara för liten. Utifrån 

ovan beskrivna situation föreslås barn- och ungdomsnämnden an-

hålla hos kommunstyrelsen om en beställning av en förstudie. Studi-

ens syfte är att utreda hur man på bästa sätt tillskapar utökad kapa-

citet i förskola och skola, i nära anslutning till befintlig skola, för att 

möta den ökade inflyttningen i Hishult. Studien bör även belysa 

verksamheternas behov av ett tillagningskök.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2018,§ 67  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2018-000443  

 

Sammanträdesplan 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till samman- 

trädesplan för år 2019.    

    

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente bestämmer 

nämnden på vilka dagar och tider som sammanträdena ska förläggas 

på. Barn- och ungdomskontoret har utarbetat ett förslag till samman-

trädesplan för år 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2018, § 64 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2018-000446  

 

Lokalansvarig tjänsteman inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamheter 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser Sanel Mehmedovic, Arbetsmiljö- 

och lokalutvecklare, till lokalansvarig tjänsteman för barn- och ung-

domsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2014, § 3, beslut om änd-

ringar i kommunens nämndorganisation från och med den mandat-

period som börjar den 1 januari 2015. Vidare har fullmäktige den 24 

juni 2014, § 104, beslutat om bolagisering av kommunens fastighets-

förvaltning genom bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB - som tar över ägandet av ett 50-

tal kommunala verksamhetsfastigheter. Beslutet innebär att dotter-

bolaget ersätter servicenämnden som intern entreprenör för nypro-

duktion och de underhålls- och driftstjänster som krävs för kommu-

nens verksamhetslokaler. Beslutet innebär vidare att kommunstyrel-

sen från och med den 1 januari 2015 får ansvar för de fastighetsrela-

terade uppgifter som ligger kvar hos kommunen. 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om utökat uppgiftsområde för 

kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2014, 

§ 232 att barn- och ungdomsnämnden anmodas att utse lokalansva-

riga tjänstemän enligt punkt D 6 i kommunstyrelsens delegationsord-

ning. Av punkt D 6 framgår följande; Beställning inom budgetram 

av direktfinansierade verksamhetsanpassningar i lokaler som kom-

munen hyr av sina helägda bolag och som disponeras av respektive 

nämnd i de fall kostnaden för åtgärden uppgår till högst 100 000 kro-

nor. 

 

Mot bakgrund av ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden att utse 

Sanel Mehmedovic, Arbetsmiljö- och lokalutvecklare, på barn- och 

ungdomskontoret till nämndens lokalansvarige tjänsteman. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2018, § 65  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 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 19  

november 2018 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 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 19 november 2018. 

Förteckning över anmälningar den 19 november 2018 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 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 november 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

1. Information från verksamheten 

   a) Status förskolor i centrum 

   b) Nuläge nya Glänningeskolan  

      Carin Källström 
 

   c) Sofiero förskola  

   d) Förskole-och skolutredningen 

      Richard Mortenlind 

 


