
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 

 

§ Ärendelista 
 

§ 33 Dnr 2020-000083 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 34 Dnr 2018-000484 

Yttrande över utredning om behov av förskoleplatser i centrum 

§ 35 Dnr 2020-000068 

Yttrande över förslag till förstudieinriktning avseende Smedjebacken och 

förskola i Knäred 

§ 36 Dnr 2018-000457 

Yttrande över översyn av behovet av förskole och skolplatser i Hishult 

§ 37 Dnr 2020-000157 

Yttrande över framställan gällande Vallbergaskolan i Vallberga 

§ 38 Dnr 2019-000153 

Reviderat uppdrag skolutredning- form för dialogmöten samt tidplan 

§ 39 Dnr 2020-000163 

Beslut om utbildning och omsorg vid tillfällig stängning 

§ 40 Dnr 2020-000002 

Anmälningar 

§ 41 Dnr 2020-000003 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 42 Dnr 2020-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 43 Dnr 2020-000004 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 april 2020 

 
Protokollet som justerats den 4 maj 2020, 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 5 maj 

till och med den 28 maj 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 13:00 – 16:30, ajournering kl. 14:30-14:45  

 

Beslutande Anita Fast (M) tjg. ordförande 

 Åke Hantoft (C) 

 Marit Schwerin (M) 

 Lennart Svensson (V)  

 Anita Folden (SD) 

 Jessica Andersson (LP) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)

   

 

Övriga deltagande  Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef förskola 

 Monica Williamsson, projektledare  

 Sophia Sävås, skoljurist 

 Staffan Petersson, ekonom § 33 

 Monika Williamsson §§ 33–37, § 43 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 4 maj klockan 14:00 

 

Paragrafer  §§ 33-43 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Anita Fast (M)  

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2020-000083  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 29. 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-mars månad 

2020. 

 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2018-000484  

 

Yttrande över utredning om behov av förskoleplatser i centrum 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i enligt 

med tidigare begäran beställa en förstudie av en åttaavdelningsför-

skola på Glänningeområdet.  

 

Barn och ungdomsnämnden föreslå kommunstyrelsen att beställa en 

förstudie av åttaavdelningsförskola på Östra Nybyområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2018 § l 09 begärt 

att kommunstyrelsen beställer en förstudie avseende nybyggnation 

av en åttaavdelningsförskola med placering på Glänningesjöområ-

det, i närheten av nuvarande Sjökulla förskola. Kommunlednings-

kontoret konstaterar att det råder stor osäkerhet om grunderna för 

nämndens begäran och även förutsättningarna för de antaganden 

nämnden gjort för Sjökulla och Sofiero förskolor. Kommunstyrelsen 

beslutade att den 26 november 2019 att återremittera ärendet till 

barn- och ungdomsnämnden för ny översyn av lokalbehovet för för-

skoleverksamhet i Laholms stad. Översynen ska ske inom ramen för 

den skolutredning som nämnden genomför. Översynen ska redovisas 

för kommunstyrelsen senast den 31mars 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 30. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 mars 2020, § 24 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2020. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 26 november 

2019, § 274-Begäran om yttrande om nybyggnation av förskola på 

Glänningesjöområdet. 

 

                      Ersättarens mening 

                      Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2020-000068  

 

Yttrande över förslag till förstudieinriktning avseende Smedje-

backen och förskola i Knäred  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att beställa 

en fortsatt förstudie om en femavdelningsförskola i Smedjebackens 

lokaler. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 8 augusti 2017 § 140 be-

ställt en förstudie hos kommunfastigheter i Laholm AB avseende en 

ny förskola i Knäred.  Kommunfastigheter begär i skrivelse den 19 

december 2019 ledningsutskottets ställningstagande till fortsatt för-

studie för förskola i Smedjebackens lokaler, beställning av förstudie 

om användningen av resterande delar av Smedjebacken när social-

nämndens verksamhet lämnar byggnaden, beställning av ombygg-

nad av storköket enligt tidigare förstudie samt godkännande av fort-

levandsinsatser i byggnaden som värme- ventilations- och elsystem 

med mera.  

 

Ledningsutskottet remitterar Kommunfastigheter i Laholms AB:s 

skrivelse till socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast den 31 mars 2020. Ledningsutskottet begär att barn- och 

ungdomsnämnden i sitt remissvar redogör för nämndens lokalbehov 

för förskoleverksamhet i Knäred.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 31. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 mars 2020, § 25 

Barn- och ungdomskontoret tjänsteskrivelse den 11 mars 2020  

Remiss av förslag till förstudieinriktning avseende Smedjebacken 

och förskola i Knäred.  

 

                      Ersättarens mening 

                      Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2018-000457  

 

Yttrande över översyn av behovet av förskole och skolplatser i 

Hishult 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att beställa 

en förstudie för en ny förskola med fyra avdelningar och en ombygg-

nad av nuvarande förskola till skola för elever F-6.   

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har den 28 november 2018 § 95 begärt 

att kommunstyrelsen beställer en förstudie avseende utökat behov av 

förskole- och skolplatser i Hishult På grund av kommunens stora in-

vesteringsvolym togs det under våren 2019 fram ett underlag till be-

slut om lokalprojekt av kommunens tidigare ekonomichef. Samtidigt 

har barn och- ungdomsnämnden utrett kommunens skol- och försko-

leorganisationen.   

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 26 november 2019 

att återremittera ärendet till barn-och ungdomsnämnden för översyn 

av det långsiktiga lokalbehovet i Hishult. Översynen ska ske inom 

ramen får den skolutredning som nämnden genomför. Översynen ska 

redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 mars 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 32. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2020. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 mars 2020, § 26 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 26 november 2019, § 

275. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2020-000157  

 

Yttrande över framställan gällande Vallbergaskolan i  

Vallberga 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 12 april som svar på remissen till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt att barn- och ungdomsnämnden skall 

yttra sig rörande investeringar och renoveringar av Vallbergaskola. 

Fastighetsbolagets bedömning är att skolan är i behov av omfattande 

renoveringar och önskar skyndsamt kommunstyrelsen ställningsta-

gande i frågan. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- 

och ungdomsnämnden och inväntar nämndens yttrande innan kom-

munstyrelsen beslutar i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 33. 

Remiss- Framställan gällande Vallberga skolan. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2020 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2019-000153  

 

Reviderat uppdrag skolutredning- form för dialogmöten samt 

tidplan  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

        Dialogmötena ersätts med digitala enkäter till berörda  

  vårdnadshavare, samt genom fysiska möten med föräldraforum på  

  de aktuella skolorna/förskolorna.  

 

Vid nämndens sammanträde i maj månad ges en översikt av den  

modell som planeras för genomförandet av enkäterna. 

 

Utredningsuppdraget återrapporteras till barn- och ungdoms- 

nämnden senast vid nämndens sammanträde i oktober månad. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret arbetar med det fördjupande utrednings-

uppdrag kring nedläggning av Genevadsskolan och Ahlaskolan som 

barn- och ungdomsnämnden har lämnat till kontoret. På grund av den 

rådande situationen med Coronaviruset beslutade beredningsutskot-

tet att dialogmötena skulle skjutas upp. Barn- och ungdomskontoret 

behöver nu ett reviderat uppdrag från nämnden kring formen på dia-

logmötena samt en ny tidplan för återrapportering av uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 34. 

Direktiv och uppdrag skolutredningen 2019  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2020-000163  

 

Beslut om utbildning och omsorg vid tillfällig stängning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

I det fall beslut tas om stängning av förskoleenhet, skolenhet, fritids-

hem eller annan pedagogisk verksamhet enligt lag (2020:148) om 

tillfällig stängning av verksamhet på skolområdet vid extraordinära 

händelser i fredstid, beslutar barn- och ungdomsnämnden 

 

 -om fjärr- och distansundervisning enligt 7 § förordning om utbild-

ning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 

(SFS 2020:115).   

 

-att avdelningschef för grundskolan på delegation beslutar om för-

ändrade lärotider och undervisningstidens fördelning enligt 3-4 §§ 

förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av smitta (SFS 2020:115). 

 

-att rektor på delegation beslutar om omsorg enligt 15 § förordning 

om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av 

smitta (SFS 2020:115).  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid kan regeringen 

och en huvudman för utbildningen under vissa förutsättningar be-

sluta om tillfällig stängning av förskoleenhet, skolenhet, fritidshem 

eller annan pedagogisk verksamhet. Med tillfällig stängning menas 

att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna men 

att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men 

inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt 

inte bedrivs alls. Enligt 7 § förordning om utbildning i vissa skolfor-

mer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115) kan 

barn- och ungdomsnämnden besluta om fjärr- och distansundervis-

ning vid tillfällig stängning av skolans lokaler. Vid en tillfällig stäng-

ning är det barn- och ungdomskontorets målsättning att eleverna ska 

ges fjärr- och distansundervisning enligt ordinarie undervisnings-

schema utifrån barn- och ungdomsnämndens beslutade timplan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2020, § 35. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2020.  

_____       
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2020-000002  

 

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 22 april 2020.  

Förteckning över anmälningar den 22 april 2020.      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2020-000003  

 

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 22 

april 2020.      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2020-000001  

 

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 22 april 2020.  

Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 21 

april §§ 29- 36.   

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Covid-19, statusuppdatering 

Utvärdering av Barn- och elevhälsoplan 

Jan Abrahamsson 

 

Byggnationer, uppföljning 

Upprättande av Lokalbehovsplan  

Paviljonger, status 

Monica Williamsson 

      

 

 




