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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 november 
2020 

 
Protokollet som justerats den 30 november 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 1 december 

till och med den 23 december 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (10) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 13:00 – 17:00,  

 ajournering 15:00-15:20 

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via Teams) 

 Marit Schwerin (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via Teams) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)

   

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare (deltagande via Teams) 

 Helene Nilsson (KD), ersättare (deltagande via Teams) 

 Helge Wigforss (SD), ersättare §§ 101–107 (deltagande via Teams) 

 Jessica Andersson (LP), ersättare (deltagande via Teams) 

 Lennart Svensson (V), ersättare (deltagande via Teams) 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare (deltagande via Teams) 

 Björn Alm (M) ersättare (deltagande via Teams) 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Staffan Pettersson, ekonom § 100, § 106 a (Teams) 

 Monika Williamsson, projektledare § 101 (Teams) 

 Eva Karlberg Magnusson, rektor § 102 (Teams) 
                                                 Agnetha Ljung, kvalitetsutvecklare § 106 c,d (Teams) 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola § 106 c,d (Teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist (Teams) 

 Malin Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (MED) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 nov klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 100-107 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (MED)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 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 17 november, § 79. 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-oktober  

månad 2020.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2020-000179  

 

Lokalbehovsplan 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättad lokalbehovsplan 

och översänder densamma till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 

senast den 31 december 2020 upprätta en lokalbehovsplan. Planen 

ska varje år aktualitetsprövas och revideras vid behov, samt årligen 

överlämnas till kommunstyrelsen. En lokalbehovsplan är en plane-

ring på kort- och lång sikt av nämndens samlade lokalbehov. Aktu-

ella år är 2020–2025 med utblick till 2040. Nämnden ska analysera 

behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland annat be-

folkningsutveckling och tillväxtmålet 2040, demografi, översiktspla-

nering, bostadsförsörjningsprogrammet, nuläge och pågående för-

ändringar. Nämnden ska redogöra för hur förutsättningar och behov 

av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid kunna planera för 

och möta dem.  Lokalbehovsplanerna blir underlag till den kom-

munövergripande strategiska lokalförsörjningsplanen. 

 

En arbetsgrupp från barn- och ungdomskontoret har arbetat fram pla-

nen. Intervjuer med rektorer och besök på skolenheter har genom-

förts. Vidare har information inhämtats från kommunens fastighets-

strateg och kommunfastigheter.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annita Asplid (S): Vi yrkar på återremiss, planen är inte politiskt be-

redd och inte fullständig. Vi ser inte hela behovet och/eller de eko-

nomiska konsekvenserna. Hur ser skolsituationen ut för Laholms 

kommun ut i framtiden? Hur många klassrum finns det och ska vi ha 

F-3, F-6 skolor eller vilken form ska vi ha? Vi saknar hur vi optime-

rar skolsituationen, den pedagogiska delen och helheten. Planen är 

en uppräkning av vad som behöver göras och vad som behöver repa-

reras. Planen behöver bearbetas och man ska se till att det pedago-

giska kommer med. Väva samman allt så vi får en helhet av våra 

lokalbehov. Därför yrkar vi på återremiss till BU som ska ta fram en 

verbal text som beskriver situationen och som knyter ihop det hela, 

ett politiskt ställningstagande och väva ihop allt. 

 

                                                Forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

Martin Lönnstam (MED): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde 

eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller beredningsutskot-

tets förslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 november, § 80. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2020. 

Lokalbehovsplan BUN 2020. 

 

Reservationer 

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

 

Ersättarnas mening  

Nils-Erik Johansson (S) stödjer Annita Asplids förslag. 

Helene Nilsson (KD) stödjer beredningsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2019-000153  

 

Utredning avseende Genevadsskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom den utredning som  

barn- och ungdomskontoret genomfört daterad den 11 november 2020. 

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut att 

Genevadskolan läggs ner och att eleverna istället hänvisas till Veingeskolan 

från och med höstterminens start i augusti 2021. 

´ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Fast (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. I förslaget in-

stämmer Marit Schwerin (M) och Jan Gottfriedson (L). 

 

Martin Lönnstam (MED): Avslag på beredningsutskottets förslag. I 

förslaget instämmer Anita Folden (SD) och Annita Asplid (S).  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden bifaller beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret genomförde en översyn av kommunens 

förskole- och skolorganisation 2019. De förslag som presenterades i 

översynen arbetades fram utifrån kvalitetsvärden som utgick från be-

greppet likvärdig utbildning (skollagen 1 kap. 8 §). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti 2020 att ge barn- 

och ungdomskontoret ett förnyat utredningsuppdrag vilket innebar 

att kontoret skulle genomföra en fördjupad utredning och belysa kon-

sekvenser med särskilt fokus kring ekonomi gällande nedläggning av 

Genevadskolan. I utredningsarbetet har dialogmöten med elever och 

personal genomförts och synpunkter från berörda vårdnadshavare 

har inhämtats via digitala enkäter samt genom fysiska möten med 

representanter från förskola och skola. Utredningen belyser förutom 

brukarperspektiven ett flertal andra aspekter så som kvalitetsvärden, 

skolans inne- och utemiljö, ekonomi och resursfördelning, prognos-

underlag och förutsättningar för den mottagande skolan.   

 
                           Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

   Forts. 

Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden 

ställer sig bakom utredningen och att barn- och ungdomsnämnden 

föreslår kommunstyrelsen beslut att Genevadskolan läggs ner, samt 

att eleverna hänvisas till Veingeskolan från och med höstterminens 

start i augusti 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 november, § 81. 

Utredning Genevadskolan daterad den 11 november 2020. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 

2020. 

 

Reservationer: 

Anita Folden (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom förslaget att Genevads-

skolan ska läggas ner och att eleverna hänvisas till Veingeskolan un-

der hösten 2021. Sverigedemokraterna anser att lokalt förankrade 

skolor är viktiga för en levande landsbygd. Men också för de elever 

och vårdnadshavare som uppskattar Genevadskolan som en trygg 

och lärorik miljö där elever hörs och syns av personalen. Vi Sverige-

demokrater vill istället säkerställa att Genevadskolan elever ska ges 

en likvärdig utbildning, trots en del utmaningar. Landsbygden och 

dess skolor ska utvecklas och inte avvecklas. 

 

Martin Lönnstam (MED) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 

Då det inte verkar rätt att lägga ner en skola som har 100% 

måluppfyllelse, med motiveringen: -Att man måste bussa elever för 

idrott och slöjd. Lägger man ner skolan får man bussa eleverna varje 

dag isf någon dag i veckan. Veinge är redan sedan länge beroende av 

baracker för att dagens elever ska få plats. Att då fylla på med fler 

elever innan man har blivit av med dessa tillfälliga nödlösningar till 

skolbyggnader. Är enligt mig ett stort feltänk. 

Annita Asplid (S) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 

Vi yrkar på återremiss. Hela skolutredningen ska tas i ett samman-

hang, ett samlat underlag och inte bryta ut en skola. Här måste vi 

också se en helhet och få en ekonomisk analys. Vi är inte intresserade 

av att plocka bort Genevadskolan från skolutredningen. Är Ni be-

redda att starta en privat skola i Genevad? Detta yrkande fick vi inte 

lägga. Det satte ordföranden stopp för. 

                                            Forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Ersättarnas mening 

Jessica Andersson (LAP) stödjer Martin Lönnstams förslag 

Lennart Svensson (V) stödjer Martin Lönnstams förslag 

Helene Nilsson (KD) stödjer beredningsutskottets förslag  

Björn Alm (M) stödjer beredningsutskottets förslag 

_____ 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen   
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

                      § 103                                                   Dnr 2020-000383  

 

Sammanträdesplan 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner sammanträdesplanen 

för 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträ-

destider för barn- och ungdomsnämnden 2021.  

 

Beslutsunderlag 

   Förslag till sammanträdesplan 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 17 november, § 82. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 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 18 november 2020.  

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 17  

november §§ 79-84. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 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 ungdomsnämnden  

under månaden.  

  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 18 november 2020.  

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och frånvaro  

den 18 november 2020. 

Förteckning över synpunkter den 18 november 2020. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 
A) Förutsättningar budget 2021 

      Staffan Petersson 

 

B) Måluppfyllelse – SKA resultatuppföljning grundskola 

      Erik Thor/Agneta Ljung 

 

C) Återkoppling -Gemensamt uppdrag BUN/KUN kring ökad måluppfyllelse 

      Erik Thor 

 

D) Ny förvaltningsorganisation 2021 

      Richard Mortenlind 

 

E) Återremiss av revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och  

     omsorg obekväm arbetstid i Laholms kommun  

 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2020-000218  

 

Deltagande på distans 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommuns riktlinjer för sammanträden på distans. 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordfö-

randen att så har skett under dagens sammanträde. 

_____ 

 

      

 

 




