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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 januari 2015 
 
Protokollet, som justerats den 2 februari 2015, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
Barn- och ungdomskontoret 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 februari till och 
med den 23 februari 2015 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Barn- och ungdomskontoret 
 
 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2015-01-29 1 (9) 
 
Plats och tid Stadshuset Laholm, klockan 13.00-16.50 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Ann Bengtsson (C) 
 Lena Hallén-Persson (M) 
 Gareth Bush (FP)  
 Villemo Ekman (S)  
 Helene Nilsson (KD) 
 Magnus Johansson (M) 
   
    
  
Övriga deltagande Lennart Svensson (V), ersättare 
 Martin Lönnstam (C), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare 
 Tina Norén Örqvist (C), ersättare 
 

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 9-10 
 Sophia Sävås, utredare  §§ 12, 16 a, 16 e 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 11 
 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 16 b 
 Jeanette Hafström, lärare vid Blåkulla skola och PRIO-ledare § 16 b 
  
  
 Per Jangen, utbildningschef  

 Maria Lundvall, kommunsekreterare  
 
 
Utses att justera Bo Tengqvist (S) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2015-02-02 klockan 11.00 
 
 
Paragrafer  9-16 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Bo Tengqvist 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 9 Dnr 2014-000371 
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämndens samman-
träde i februari. 
 
Ärendebeskrivning 
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 
bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget 
inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kom-
munstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig diskussion angående internbudgeten för år 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Ärendet återremitteras till barn- och ung-
domsnämndens sammanträde i februari. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 10 Dnr 2014-000223 
 
Uppföljning av internkontrollplanen 2014 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av intern-
kontrollplanen för år 2014 och överlämnar den till kommunstyrel-
sen och kommunens revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en sär-
skild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Rapporten 
ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och even-
tuellt vidtagna åtgärder. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har att följa upp den internkon-
trollplan som barn- och ungdomsnämnden fastställde för verksam-
hetsåret 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om internkontroll från den 29 januari 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner upp-
följningen av internkontrollplanen för år 2014 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 11 Dnr 2014-000334 
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2014 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommunfullmäk-
tige.  
 
Ärendebeskrivning 
I skollagen (2010:800) 4 kap. 3-7 § står det angivit de krav som vi 
har att följa för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att hu-
vudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till 
de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildning-
en. 

 
Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 
analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samti-
digt att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utma-
ningar och/eller risker som identifieras gällande skolväsendet i 
kommunen. 
 
Genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete identifieras ut-
vecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både i 
verksamheten för barns och elevers lärande och utveckling. Dessa 
verkar som ett viktigt underlag för politikernas prioritering och be-
slut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är indelat i tre områ-
den; kunskap och lärande, övergångar och samverkan samt normer 
och värden.  
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av målområde ”övergång och samverkan” den 29 de-
cember 2014. Beredningsutskottets protokoll den 19 januari 2015, § 
3. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 12 Dnr 2014-000381 
 
Revidering av barn- och ungdomsnämndens 
delegationsordning 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer framlagt förslag till revide-
ring av delegationsordning för nämndens verksamheter. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 juni 2011, § 65, om 
ny delegationsordning för nämnden. Delegationsordningen revide-
rades i februari 2012, i november 2012, juni 2014 samt i oktober 
2014. Barn- och ungdomskontoret har utarbetat ett förslag på en re-
videring av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad delegationsordning för barn- och ungdoms-
nämnden. Beredningsutskottets protokoll den 19 januari 2015, § 4. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 13 Dnr 2015-000002 
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 22 januari 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 14 Dnr 2015-000001 
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 22 januari 2015. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 15  Dnr 2015-000004 
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
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 
22 januari 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 16 Dnr 2015-000005 
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Utbildning: Barn- och ungdomsnämndens övergripande uppdrag.  

Skollagen och kommunala styrdokument. 
b) PRIO-projektet. 
c) Lokalsituationen på Parkskolan. 
d) Verksamhetsplan 2015 
e) Information från verksamheten. 

 Skolpliktsärende 
 Medborgardialogen i Knäred 
 Elever till Båstad kommun 
 Ungdomsforum 
 Kontaktpolitiker  

_____ 
 

 


