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§ 96 Dnr 2019-000095 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 97 Dnr 2019-000265 

Ansökan om att bedriva fristående förskola: Norlandia förskolor AB 
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Svar på återremiss av ärendet redogörelse för möbelinköp till nya 

Glänningeskolan 
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Redovisning av gemensamt uppdrag till BUN/KUN- lokalanvändning för 

Lagaholmsskolan och Campus Laholm 

§ 100 Dnr 2019-000104 

Dataskyddsombudets granskningsrapport-Laholm kommun 

§ 101 Dnr 2019-000380 

Lokalansvariga tjänstemän inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter 

§ 102 Dnr 2019-000329 

Sammanträdesplan 2020 

§ 103 Dnr 2019-000002 

Valärende - Val av ledamot och ersättare till beredningsutskottet 

§ 104 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 105 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 106 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 107 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 november 
2019 

 
Protokollet som justerats den 2 december 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 3 december 

till och med den 26 december 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 17:00, ajournering kl. 14:45-15:00 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Johan Johansson (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Helge Wigforss (SD)

   

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare 

 Björn Alm (M), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Kristina Svensson (SD), ersättare §§ 96–107 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Sophia Sävås, skoljurist §§ 96–100, § 107 

 Isa Norell, ekonom §98, §109 

 Monika Williamsson, avdelningschef förskola § 109 

 Jessica Karlsson, dataskyddsombud § 102 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Annita Asplid (S) 

 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 december klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 96-107 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annita Asplid (S) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 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-oktober  

månad 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 72.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2019-000265  

 

Ansökan om att bedriva fristående förskola: Norlandia  

förskolor AB 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt skollagen 2 

kap. 5 § till Norlandia Förskolor AB om att bedriva förskola med 

maximalt 100 förskoleplatser på Västkustvägen 1, Skum-

messlövsstrand. 

 

Kopia på anställningsavtal för rektor och legitimerade förskollärare 

ska skickas in till barn- och ungdomskontoret senast en månad innan 

verksamhetsstart. 

 

Tillsyn av förskolans inne- och utemiljö ska genomföras av barn- och 

ungdomskontoret efter att verksamheten har varit igång i cirka tre 

månader.  

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

december 2019 tom den 1 december 2021. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Norlandia förskolor AB har den 12 augusti 2019 inkommit med en 

ansökan om att få starta fristående förskola i Skummeslövsstrand, 

Laholms kommun. Norlandia förskolor AB är en privat förskoleak-

tör som driver förskolor för barn i åldern 1–6 år. Ansökan avser ny-

byggnation av en förskola för maximalt 100 barn.   

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar från Norlandia Förskolor AB. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 

2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 73.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

  Anita Fast (M): Bifall till beredningsutskottets förslag till beslut, dvs 

  bifall till ansökan. I förslaget instämmer Helene Nilsson (KD). 

 

Bo Tengqvist (S): Avslag på ansökan. I förslaget instämmer Annita  

Asplid (S). 

 

  Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

 Forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar enligt Anita Fasts förslag till beslut. 

  

 Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande  

beslutsgång. 

                    

  Ja-röst för Anita Fasts förslag 

                    Nej-röst för Bo Tengqvists förslag  

 

                    Omröstningsresultat  

Med 7 ja-röster för Anita Fasts förslag mot 2 nej-röster för Bo Tengqvists  

förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt Anita Fasts förslag.  
 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare  

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 

rösta 

Anita Fast (M) X   

Bo Tengqvist (S)  X  

Johan Johansson (M) X   

Gunilla Waldeman (C) X   

Helene Nilsson (KD) X   

Annita Asplid (S)  X  

Helge Wigforss (SD) X   

Anita Folden (SD) X   

Maria Bronelius (C) X   

Summa 7 2  
 

 Reservation 

 Bo Tengqvist (S) och Annita Asplid (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

                     Ersättarens mening 

                     Lennart Svensson (V) stödjer Bo Tengqvists förslag till beslut. 

_____ 

                     Beslutet skickas till: 

                     Norlandia förskolor AB      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2019-000269  

 

Svar på återremiss av ärendet redogörelse för möbelinköp till 

nya Glänningeskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2019 som svar på 

återremissen till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2019-11-12 beslutat att 

ärendet ”Redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan” ska 

återremitteras till barn- och ungdomsnämnden i syfte att kommun-

styrelsen ska få svar på: 

 

l. Vem har formellt tagit beslutet om direktupphandling? 

2. Hur ska nämnden framöver agera för att undvika att hamna i 

liknande situationer? 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan. 

Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2019. 

Kompletterande redogörelse från ordföranden daterad den  

16 oktober. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 oktober 2019, § 89. 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2019, § 249. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 

2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Nilsson (KD): Bifall till barn- och ungdomskontorets tjänste- 

skrivelse. I förslaget instämmer Gunilla Waldeman (C).  

 

Helge Wigforss (SD): Tillägg fråga nr 1, att ordförande har tagit 

beslutet att ge utbildningschefen i uppdrag att verkställa direktupp- 

handlingen. 
 

  Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar enligt Helene Nilssons (KD) förslag  

till beslut. 

      Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts.  
 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande  

beslutsgång. 

               

                Ja-röst för Helene Nilssons förslag 

                    Nej-röst för Helge Wigforss förslag  

                                  

                   Omröstningsresultat  

                   Med 7 ja-röster för Helene Nilssons förslag mot 2 nej-röster för Helge Wigforss 

                   förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt Helene Nilssons förslag.

  
Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare  

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 

rösta 

Anita Fast (M) X   

Bo Tengqvist (S) X   

Johan Johansson (M) X   

Gunilla Waldeman (C) X   

Helene Nilsson (KD) X   

Annita Asplid (S) X   

Helge Wigforss (SD)  X  

Anita Folden (SD)  X  

Maria Bronelius (C) X   

Summa 7 2  

 

                     Ersättarens mening 

                     Jessica Andersson (LP) stödjer Helge Wigforss förslag till beslut. 

                     Lennart Svensson (V) stödjer Helene Nilssons förslag till beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2019-000320  

 

Redovisning av gemensamt uppdrag till BUN/KUN- lokalan-

vändning för Lagaholmsskolan och Campus Laholm 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av  

uppdraget.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 25 september, § 87 att ge 

barn- och ungdomsverksamheten i uppdrag att utreda frågan om att 

lösa lokalanvändningen för Lagaholmsskolan och Campus Laholm. 

En redovisning till barn- och ungdomsnämnden skall göras senast i 

november månad.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 september, § 87. 

Gemensamt uppdrag till BUN/KUN- lokalanvändning för Laga-

holmsskolan och Campus Laholm daterat den 16 september 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 74.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2019-000104  

 

Dataskyddsombudets granskningsrapport-Laholm kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga granskningsrapporten 

till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

En av dataskyddsombudets arbetsuppgifter är att granska den per-

sonuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR (General Data  

Protection Regulation/Dataskyddsförordningen). Personuppgiftsan-

svarig, d v s ytterst ansvarig för den personuppgiftsbehandling som 

sker, är inom kommunal verksamhet respektive nämnd eller styrelse. 

 

Under första halvåret 2019 fick samtliga nämnder och styrelser i La-

holm ett frågeunderlag att besvara. Granskning rör i stort sett förut-

sättningarna för verksamheterna att överhuvudtaget kunna arbeta 

med och försöka leva upp till de krav som lagstiftningen, GDPR, 

ställer på alla de som hanterar personuppgifter. Ytterligare syften 

med granskningen har varit att få en nulägesbild av var verksamhet-

erna befinner sig i arbetet med anpassningen till det nya regelverket 

och att granskningsrapporten ska utgöra stöd och hjälp i det fortsatta 

arbetet. 

 

I granskningen framkommer att verksamheterna har gjort ett stort ar-

bete med anpassningen till GDPR. Mycket arbete återstår dock, sam-

tidigt som det är ett arbete som aldrig blir eller kan bli färdigt, det 

måste bedrivas systematiskt och kontinuerligt. Laholms kommun 

startade upp arbetet i projektform under början av 2017. Projektet 

ska under 2019 lämnas över till linjen för förvaltning och fortsatt ar-

bete.  

 

I granskningsrapporten listas de insatser som främst bör prioriteras 

av ledningen och de personuppgiftsansvariga i Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Dataskyddsombudets granskningsrapport -Laholms kommun, date-

rad den 1 oktober 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 75.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2019-000380  

 

Lokalansvariga tjänstemän inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamheter 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser Jan Abrahamsson, avdelnings-

chef, för förskolans lokaler,Erik Thor, avdelningschef, för grundsko-

lans, förskoleklassens, fritidshemmens och särskolans lokaler samt 

Richard Mortenlind, utbildningschef, för Enheten för flerspråkighet 

och integrations lokaler, Elevhälsoenhetens lokaler och barn- och 

ungdomskontorets lokaler till lokalansvariga tjänstemän för barn- 

och ungdomsnämnden från och med 2020-01-01. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 76.  

_____ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

    § 102 Dnr 2019-000329  

 

Sammanträdesplan 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner sammanträdesplanen för 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden och 

barn- och ungdomsnämndensberedningsutskott 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2020 för barn- och ungdomsnämnden. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 77  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2019-000002  

 

Valärende - Val av ledamot och ersättare till beredningsutskottet  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet bordläggs.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med barn- och ungdomsnämndens reglemente ska nämn-

den om en ledamot eller en ersättare i beredningsutskottet avgår för-

rätta fyllnadsval. Vidare ska nämnden utse en vice ordförande i be-

redningsutskottet  

  _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 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 18 november 2019. 

Förteckning över anmälningar den 18 november 2019. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 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 rektor. Vidare är rektor skyldig att anmäla att ett 

barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvudman-

nen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden 

när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas vid nästkom-

mande nämndssammanträde.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 18  

november 2019. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 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 delegationsbeslut den 18 november 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november 2019. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Internbudget/Resursfördelningsmodell 

Sophia Sävås & Richard Mortenlind 

 

 Beslut om kvalitetsnivåer i samband med internbudget 

  Rekrytering av ekonom och rektorer  

  Utlåningssystem till Glänningesskolan  

 Upphandling av strömmande media 

 Richard Mortenlind 
  

 Föreläsning om korruption 

 Barnrättskonferens  

 Ängskulla förskola 50 år  

 Maria Bronelius  

 Byggnationer, uppföljning  

 Monica Williamsson 

_____ 

      

 

 


