
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-01-23 

 

§ Ärendelista 
 

§ 1 Dnr 2019-000002 

Val av barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2019-2022 

§ 2 Dnr 2019-000004 

Behörighetsregler inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 2019 

§ 3 Dnr 2018-000280 

Reviderad nämndsplan 2019 

§ 4 Dnr 2019-000003 

Revidering av riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever i förskolan 

och grundskolan 

§ 5 Dnr 2019-000030 

Riktlinjer gällande ersättningar vid praktisk arbetslivsorientering (Prao) 

§ 6 Dnr 2018-000496 

Yttrande över plansamråd-detaljplan för Mellby 37:2 

§ 7 Dnr 2018-000503 

Yttrande över plansamråd-detaljplan för Skummeslöv 3:10 med flera, 

Skummeslövsstrand 

§ 8 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 9 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 10 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 11 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 januari 2019 

 
Protokollet som justerats den 25 januari 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från 25 januari till och med den  

17 februari 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:15, ajournering 14:45-15:05 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Maryam Barkadehi (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Therese Norrman (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Anita Folden (SD) 

  

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 Ida Hård (SD), ersättare 
 Helge Wigforss (SD), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Monica Williamsson, enhetschef EFI § 4 

 Louise Robertsson, ekonom § 3 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 januari 2019 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 1-11 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2019-000002  

 

Val av barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott  

2019–2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden väljer följande ledamöter och  

ersättare i beredningsutskott för tiden 1 januari 2019 till och 

med den 31 december 2022. 

 

      Ledamöter                           Ersättare 

      Maria Bronelius (C)             Gunilla Waldeman (C) 

      Maryam Barkadehi (M)        Therese Norrman (M) 

      Bo Tengqvist (S) Annita Asplid (S)  

 

2. Barn- och ungdomsnämnden utser följande till ordförande  

respektive vice ordförande i beredningsutskottet 

 

Ordförande: Maria Bronelius (C) 

Vice ordförande: Maryam Barkadehi (M)   

         

3.  Följande regler skall gälla för inkallande av ersättare till tjänst-

göring i beredningsutskottet: 

 

 För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

      nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

 

 C C, M, S 

       M M, C, S  

        S S, C, M 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 26 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente ska det inom 

nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamöter och 

tre ersättare. Vidare väljer nämnden för den tid som nämnden be-

stämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ord-

förande Vid valet av ersättare till beredningsutskottet ska nämnden 

även bestämma den ordning i vilken de ska kallas in till tjänstgöring.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2019-000004  

 

Behörighetsregler inom barn- och ungdomsnämndens  

verksamheter 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden antar nedanstående  

behörighetsregler att gälla från och med den 25 januari 2019,  

då barn- och ungdomsnämndens beslut den 15 januari § 2 ska  

upphöra att gälla. 

 

2. Verksamhetschefen ges i uppdrag att föra förteckning över de 

personer som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges 

i behörighetsreglerna 

 

Behörighetsregler 

Delgivning 

Behöriga att ta emot delgivning med barn- och ungdomsnämnden: 

Ordföranden, verksamhetschefen, skoljuristen eller kommunsekrete-

raren. 

 

Kontrasignation 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av barn- och 

ungdomsnämnden ska signeras av ordföranden och kontrasigneras 

av verksamhetschefen. 

 

Delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 

andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 

av den som fattat beslutet. 

 

Anbudsöppning 

Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 

upphandling: verksamhetschef, biträdande utbildningens chef, skol-

jurist, kvalitetsutvecklare, kommunsekreterare och skolskjutshand-

läggare. Två funktioner i förening krävs. 

  Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

Behöriga personer 

Det antecknas till protokollet att nedanstående funktioner innehas  

av följande personer; 

 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande: Maria Bronelius 

Verksamhetschef: Richard Mortenlind 

Biträdande utbildningschef: Carin Källström 

Skoljurist: Sophia Sävås 

Kvalitetsutvecklare: Agneta Ljung och Jessica Petersson 

Skolskjutshandläggare: Veronica Johansson  

Kommunsekreterare: Malin Andersson       

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2018-000280  

 

Reviderad nämndsplan 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av reviderad nämndsplan 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 augusti 2018 om 

nämndsplan för år 2019. Under hösten har samtliga nämnders 

nämndsplaner och budgetförslag beretts och kommunfullmäktige har 

den 27 november 2018 fattat beslut om kommunplan med budget för 

2019 samt ekonomisk plan för 2020–2021. Kommunfullmäktiges 

beslut innebär att den nämndsplan barn- och ungdomsnämnden har 

beslutat om är reviderad. Enligt principerna för ekonomi- och verk-

samhetsstyrning ska nämnden revidera nämndsplanen om det före-

ligger behov utifrån ändrade förutsättningar från kommunfullmäk-

tige. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad nämndsplan 2019.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2019-000003  

 

Revidering av riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och 

elever i förskolan och grundskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för utbild-

ning av nyanlända barn och elever i förskolan och grundskolan. 

 

Riktlinjerna gäller från och med den 1 februari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

De reviderade riktlinjerna syftar till att ge nyanlända barn och elever, 

som har ett annat modersmål än svenska, goda och likvärdiga förut-

sättningar att nå utbildningsmålen och att bli inkluderade i förskolan, 

förskoleklassen och skolan. Riktlinjerna är anpassade efter ny lag-

stiftning.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever i förskolan och 

grundskolan. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2019-000030  

 

Riktlinjer gällande ersättningar vid praktisk arbetslivs- 

orientering (Prao)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer gällande ersättningar vid 

praktisk arbetslivsorientering (Prao). 

 

Riktlinjerna gäller från och med den 1 februari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Elever i grundskolan ska erbjudas praktisk arbetslivsorientering, så 

kallad prao under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 

8. Praon är en del i den obligatoriska skolan vilket innebär att den 

ska vara kostnadsfri för eleven. Syftet med riktlinjer är att tydliggöra 

vad som gäller angående ersättningar vid prao.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer gällande ersättningar vid praktisk arbetslivsorientering 

(Prao). 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2018-000496  

 

Yttrande över plansamråd-detaljplan för Mellby 37:2 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdoms- 

kontorets tjänsteskrivelse den 8 januari som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i de södra delarna av Mellbystrand och de-

taljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostads-

hus samt för verksamheter till förmån för handels-, fritids- och tur-

ismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. Detaljplanen föreslår en 

ny lokal för centrumändamål samt ca 6 bostäder i korsningen mellan 

kustvägen och kustvägen. Byggnaderna får uppföras med en bygg-

nadshöjd på 4,5 meter i enlighet med vad som är tillåtet idag, samt 

med en högsta nockhöjd på 6,0 meter, vilket utgår från gällande plan-

bestämmelser och som ansluter till omgivande bebyggelse. Planför-

slaget 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 behovsbedöm-

ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-

kan.  

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar för detaljplan för Mellby 37:2 m: fl., Mellby-

strand 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2018-000503  

 

Yttrande över plansamråd-detaljplan för Skummeslöv 3:10 med 

flera, Skummeslövsstrand 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdoms- 

kontorets tjänsteskrivelse den 10 januari som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för Skummeslöv 3:10 med flera ligger i Skummes-

lövsstrand. Planområdet avgränsas av Södra Kustvägen i väst, i syd-

lig riktning angränsar delar av planområdet till Fiskaregatan och i 

norr och öster till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med detaljpla-

nen är att fastställa användningen av området som camping och att 

möjliggöra en utveckling av pågående verksamhet till en camping-

plats anpassad efter dagens efterfrågan. Planen möjliggör att service-

funktioner kan uppföras och att campingverksamheten kompletteras 

med ett stugområde för uthyrning. Planen syftar också till att i den 

mellersta delen av området planlägga för ett område med fastigheter 

avsedda för friliggande fritidshus. I östra delen planläggs för bo-

stadsfastigheter för permanentboende. Planen medger också av-

styckning av fyra nya fastigheter för villabebyggelse i anslutning till 

Barrvägen. Planförslaget hanteras med normalt förfarande 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 

Samrådshandlingar för detaljplan för del av Skummeslöv 3:10 med 

flera. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2019-000005  

 

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.  

 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2019-000006  

 

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 januari 2019. 

Förteckning över anmälningar den 17 januari 2019.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2019-000007  

 

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 januari 2019. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

      
Information från verksamheten 

• Chefsrekryteringar  

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Verksamhetsplan 

• Förskole-och skolutredningen 

Richard Mortenlind 

 

• Praktisk arbetslivsorientering (Prao) 

• Status förskoleplatser 

• Pedagogisk omsorg  

Carin Källström 

 

• Kontaktpolitikerbesök 

• Utbildningstillfällen under våren 

• Skolriksdagen  

           Maria Bronelius 

 


