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BUN § 10 Dnr 2012-000418 
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2013 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-
dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 
och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i 
budgeten. 
 
Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 
nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 
viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 
sedan kommer att redovisas. 
 
Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget 
under året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. 
Det finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets brut-
toomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte 
påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kom-
munstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till internbudget för år 2013. Berednings-
utskottets protokoll den 18 februari 2013, § 6. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

  

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till internbudget för 
år 2013. 

   ___ 
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BUN § 11 Dnr 2013-000062 
 
Bruttobudgetförändringar år 2013 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. 
 
I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-
mun” anges bland annat att nämnderna har möjlighet att förändra sin 
budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade netto-
anslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska anmälas till kom-
munstyrelsen. 
 
För att anpassa den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter 
den framarbetade internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 
2 236 tkr på kostnads- respektive intäktssidan. Nettoeffekten blir 
noll.   
 
 Kf ram BUN internbudget 2013 Förändring 
Intäkter 29 191 31 427 2 236  
Kostnader 389 424  391 660 2 236 
 
Netto 360 233 360 233 0 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 2013, § 7. 
                               
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudget-
förändring avseende internbudgeten för 2013. Kostnader såväl som 
intäkter ökas med 2 236 tkr i förhållande till befintlig bruttoram.  
 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 

   _____ 
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BUN § 12  Dnr 2013-000061 
 
Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 
2013 
 
Ärendet 
 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-
nade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalning-
arna i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda var-
vid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även fin-
nas andra skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl om-
fattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i års-
budgeten. 
 
I normalfallet skall anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 
som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verk-
ställande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade 
investeringsbudgeten. 
 
Förslag på revideringar i investeringsbudgeten tas fram av respek-
tive nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reviderad investeringsbudget för barn- och ungdoms-
nämnden år 2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 
2013, § 8. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investeringsbud-
get för år 2013 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 

    ____ 

 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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BUN § 13 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning som redovisas vid 
mötet. Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 2013, § 9. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
___ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-02-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 14 Dnr 2013-000028 
 
Årsredovisning år 2012 
 
Ärendet 
 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räken-
skapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en 
årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra 
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska ge information till olika in-
tressenter, t ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, 
massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under 
året både ur ekonomisk och ur verksamhetsmässig synvinkel. Re-
dovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppföljning 
och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är därför 
viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att full-
mäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de mål 
som beslutades för verksamhetsåret. 
 
Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas 
verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd till kommunstyrel-
sen lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksam-
hetsåret. Mot bakgrund av att redovisningarna även ska utgöra ett 
planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåt-
syftande analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksam-
mas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Direktiv för arbetet med årsredovisning. Förslag på barn- och ung-
domsnämndens årsredovisning för år 2012. Kompletterande hand-
lingar från barn- och ungdomskontoret gällande personalförhållan-
den: personalutvecklingsinsatser, årsarbetare och anställda i barn- 
och ungdomsnämndens verksamhet. 
 
 
 
 
 
     forts 
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Forts BUN § 14 
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C): Tillägg under punkten personalförhål-
landen med arbetad tid i barn- och ungdomsnämndens verksamhe-
ter, personalutvecklingsinsatser och anställda i barn- och ungdoms-
nämndens verksamhet. 
 

                      Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna årsredovisningen 
med tillägget under rubriken personalförhållanden och finner att 
nämnden godtar yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år 
2012 med tillägget under rubriken personalförhållanden och över-
lämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 15 Dnr 2013-000060 
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet år 2013 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunsty-
relsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-
vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om 
handkassor ska bland annat följande beaktas: 
 
1. handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet. 
 
2. antalet handkassor bör begränsas. 
 
När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfatt-
ning, bör nämnden överväga om kassan ska upphöra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets förteckning över hand- och växelkassor 
år 2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 2013, § 11. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 
hand- och växelkassor år 2013. 
____ 
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BUN § 16 Dnr 2013-000054 
 
Plansamråd - detaljplan för Ebbarp 1:22 m fl (Ebbarps stugby) 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt ett förslag till 
detaljplan för Ebbarp 1:22 i Skogaby. Planområdet är beläget ca två 
kilometer väster om Skogaby samhälle, med tillfartsväg från väg 
mellan Laholm och Skogaby.  
 
Syftet med detaljplanen är att förändra byggrätten för befintliga fas-
tigheter som innebär en anpassning till nuvarande behov. En ökning 
av byggrätten, utan koppling till tomtstorlek ger förutsättningar för 
skapande av goda bostäder även för permanentboende. Vidare är 
syftet att fastställa gemensamhetsanläggningar som parkering, för-
rådsbyggnad med mera samt att förändra trafikföringen inom om-
rådet. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och 
bygglagen (PBL). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret, den 1 februari 
2013. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 5 feb-
ruari 2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 2013, § 
12. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden
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BUN § 17 Dnr 2011-000162 
 
Nybyggnation av förskola i Lilla Tjärby 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare begärt och beviljats medel 
för utredning/förstudie gällande en förskola i Lilla Tjärby motsva-
rande 4 avdelningar. Ärendet initierades redan i samband med 
Nämndsplan 2008 men har dragit ut på tiden på grund av att mark-
frågan inte kunnat lösas. Behovet har uttryckts som en förskola med 
fyra avdelningar med ytor och anpassning för att bedriva verksamhet 
på nätter och helger, ”Nattis”.  
 
Utgångspunkten är att dels ersätta de lokaler, tre avdelningar, där 
verksamhet bedrivs idag och dels möta den ökade efterfrågan på för-
skoleplatser i området genom ytterligare en avdelning. Under 2012 
har mark förvärvats och under hösten har en förstudie genomförts 
med ett förslag på utformning av förskolan samt kostnadsberäkning. 
Barn- och ungdomsnämnden har nu att godkänna förslaget i samband 
med att servicenämnden av kommunfullmäktige begär projekterings-
tillstånd. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden fick i beslut den 26 maj 2011, § 49, i uppdrag av 
barn- och ungdomsnämnden i att förprojektera en ny förskola i Lilla 
Tjärby. Vid sammanträde den 21 november 2012, § 112, beslutade 
servicenämnden att begära tillstånd av kommunstyrelsen att få på-
börja projekteringen av en förskola enligt BBR-modell till en kost-
nad av 29 500 tkr. Beslutet överlämnades samtidigt till barn- och 
ungdomsnämnden för godkännande.  
 
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 
den 20 december 2012, § 118, och behandlade då tre punkter som 
måste klargöras innan projekteringstillstånd kan lämnas.  
 
Servicenämnden har svarat på barn- och ungdomsnämndens tjäns-
teskrivelse genom en tjänsteskrivelse den 11 februari 2013. Ärendet 
behandlades av servicenämnden den 27 februari 2013, § 22. forts 
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Forts BUN § 17 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 14 december 
2013. Beslut från barn- och ungdomsnämnden den 20 december 
2012, § 118. Tjänsteskrivelse från teknik- och servicekontoret den 
11 februari 2013. Servicenämndens protokoll den 27 februari 2013, 
§ 22.  
 
Yrkanden 
 
Annita Asplid (S), Jonas Hellstén (M), Gunilla Waldeman (Lap), 
Anna-Lena Lövgren Melin (S): Barn- och ungdomsnämnden god-
känner inte förslaget från servicenämnden mot bakgrund av att 
barn- och ungdomsnämndens beställning inte är tillgodosedd.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Asplids m.fl.s yr-
kande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt yr-
kandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner inte servicenämndens förslag 
mot bakgrund av att barn- och ungdomsnämndens beställning inte är 
tillgodosedd. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Beslutsexpediering 
  Kommunstyrelsen 
  Servicenämnden 
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BUN § 18 Dnr 2011-000298 
 
Uppstart för KomTek i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
KomTeks verksamhet syftar till att öka intresset för teknik och ent-
reprenörskap i samhället. Verksamheten startade som projekt år 
2003 och är sedan år 2006 permanent. KomTek har under åren ut-
vecklat ett samarbete inom teknikområdet med grundskolan och 
gymnasiet. Elever i åldrarna 7 till 19 år deltar under dagtid i aktivi-
teter med inriktning mekanik, elektronik, svetsning, CAD och ent-
reprenörskap. 
 
Under det första året som Laholms kommun har KomTek verksam-
het så köper man in en tjänst från KomTek Halmstad för att under-
lätta uppbyggnaden av verksamheten i Osbecksgymnasiets lokaler i 
Laholm. Tjänsten innebär att vederbörande håller kurser på plats i 
Laholm och administrerar dessa, tar del av fortbildningsinsatser 
inom KomTek, bygger upp KomTek miljö i enlighet med hörnste-
narna samt marknadsför KomTek i Laholm bland skolor, föräldrar 
och inom näringslivet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med kultur- och ut-
vecklingsnämnden tecknat samverkansavtal med KomTek i Halm-
stad.  
 
Enligt barn- och ungdomsnämndens och kultur- och utvecklings-
nämnden gemensamma presidium den 15 oktober 2012 beslutades 
att nytt ställningstagande för ett permanent beslut med mer specifi-
cerade arbetsfördelningar mellan nämnderna behandlas i december 
månads nämnd. 
 
Förslag till budget för KomTek i Laholm enligt nedan: 
      
Personal 250 000 kr 
Lokalhyra   70 000 kr 
Material   20 000 kr 
Övrigt   10 000 kr 
Summa 350 000 kr 
                                                forts   
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Forts BUN § 18 
 
Kostnaderna fördelas lika mellan barn- och ungdomsnämnden och 
kultur- och utvecklingsnämnden motsvarande 175 000 kr vardera.         
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om att starta KomTek i Laholm. Projektbeskrivning för 
KomTek i Laholm. Beredningsutskottets protokoll den 18 februari 
2013, § 13. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden avsätter 175 000 kronor ur budget för 
att finansiera 50 % av KomTeks verksamhet under 2013. 
_____ 
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BUN § 19 Dnr 2013-000009 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2013. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakasse-
rier och diskriminering.  
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får känne-
dom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-
kande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande be-
handling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
21 februari 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
___ 
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BUN § 20 Dnr 2013-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 februari 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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BUN § 21 Dnr 2013-000002 
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 februari 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-02-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 22 Dnr 2013-000003 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 
a) Veingeskolans IKT-arbete (lärarbloggar) 

 Joakim Strand, rektor 
b) Revisionens granskning av elevhälsan 

 Kristian Hafskjär, revisorsbiträde 
c) LUPP-enkätens resultat 

Sofia Larsson, ungdomssamordnare 
d) Arbetsmiljöarbetet (sjukfrånvaro) 

Per Jangen 
e) Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala 

verksamheter 
Per Jangen 

f) Resursfördelningssystemet 
Per Jangen och Tommy Karlsson 

                      ____ 
 


