
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

 

§ Ärendelista 
 

§ 35 Dnr 2019-000095 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 36 Dnr 2019-000139 

Upphörande av skolenhet- Blåkullaskolan 

§ 37 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 38 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 39 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 40 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 april 2019 

 
Protokollet som justerats den 29 april 2019, 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 30 april 

till och med den 23 maj 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 15:40, ajournering 14:40-15:10 

 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 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 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

   

 Louise Robertsson, ekonom §35 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Eva Karlberg-Magnusson, rektor §40c 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 april klockan 08:00 

 

Paragrafer  §§ 35-40 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C)
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2019-000095  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-mars månad 

2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 april 2019, § 21 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2019-000139  

 

Upphörande av skolenhet- Blåkullaskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Blåkullaskolan upphör som skolenhet från och med 2019-08-19.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 § 173, att god-

känna barn- och ungdomsnämndens förslag på ny skolorganisation 

för Lagaholmsspåret, vilket bland annat innebar att en ny F-6 skola 

byggs i östra Laholm, Nya Glänningeskolan. Till följd av kommun-

fullmäktiges beslut upphör nuvarande Blåkullaskola som skolenhet. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa vid vilket datum 

Blåkullaskolan ska upphöra som skolenhet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 april 2019, § 22 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 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.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 16 

april 2019.  

 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 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 16 april 2019. 

Förteckning över anmälningar den 16 april 2019     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 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 16 mars 2019. 

Protokoll från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den  

1 april § 20. 

Protokoll från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 

16 april §§ 21-24. 

  _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Information från verksamheten 

• Verksamhetsledning 

• Evakuering av Mumindalens förskola 

Richard Mortenlind  

 

B) Information från ordföranden 

• Lokalanvändning 

  Maria Bronelius 

 

C) Översyn av kommunens förskole- och skolutredning 2019 

Eva Karlberg Magnusson och Richard Mortenlind  


