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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 januari 2016 
 
Protokollet som justerats den 29 januari 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Maria Lundvall 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 1 februari 2016 
 till och med den 22 februari 2016 intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 17:05 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) §§ 1-11, 12 a-c 
 Gareth Bush (L) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Cecilia Roos (M) 
 Anna Nylnader (SD) 
 Charlotta Alsbjer (C) § 12 d 
 
Övriga deltagande  Angela Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
 Keziah Gaeng (C), ersättare 
  
  
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, Kommunsekreterare 
 Isa Norell, ekonom §§ 1-2,  
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 12 b 
 Sara Nilsson, chef för elevhälsan § 8 
 Karin Tideman, specialpedagog § 8 
 
 
Utses att justera Villemo Ekman (S) 
  
 
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 29 januari klockan 13.00 
 
 
Paragrafer  §§ 1-12 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Villemo Ekman (S)   
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 1 Dnr 2015-000314  
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämndens samman-
träde i februari för ytterligare kompletteringar av underlaget. 
 
Ärendebeskrivning 
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 nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-
ten. 
 
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 un-
der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 
finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-
slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-
verkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kommunstyrel-
sen.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget för år 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 1.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Ärendet återremitteras till barn- och ungdoms-
nämndens sammanträde i februari för ytterligare kompletteringar av 
underlaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla ord-
förandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000011  
 
Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksam-
heter 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslut-
sattestanter för år 2016. 

2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om 
förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter 
under kalenderåret.  

 
Ärendebeskrivning 
I kommunens anvisningar till reglemente för attest och kontroll av 
ekonomiska transaktioner anges att varje nämnd ska, för sin verk-
samhet, utse eller uppdra åt verksamhetschef att utse beslutsattestan-
ter och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för varje 
kalenderår.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år 
2016. Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 2.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 3 Dnr 2015-000258  
 
Granskning av nämndernas verkställande av kommunfullmäk-
tiges beslut 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom kommun- 
styrelsens beslut den 12 januari 2016 gällande svar till kom-
munrevisionen. 

 
2. Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

säkerställa att beslut som rör kommunens egen verksamhet 
inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något 
ska göras och i så fall av vem samt att beslut om åtgärd in-
nehåller en tidsram inom vilken åtgärden ska utföras. 

 
3. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 
angående granskning av styrelsens och nämndernas verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut. Revisionen begär svar av barn- och 
ungdomsnämnden senast den 29 februari 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 12 januari 
2016. Beslut från kommunstyrelsen den 12 januari 2016, § 10. Tjäns-
teskrivelse från kommunledningskontoret den 4 december 2015. Re-
visionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
verkställande av kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 3.  
_____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 4 Dnr 2015-000258  
 
Granskning av nämndernas arbete med intern kontroll 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom kommun- 
styrelsens beslut den 12 januari 2016 gällande svar till kom-
munrevisionen. 

 
2. Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

utveckla och förbättra den interna kontrollen i enlighet med 
föreliggande uppdragsbeställning. Återrapport ska ske till 
nämndens sammanträde i augusti. 

 
3. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

      
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen, samtliga nämnder och 
Laholmshem AB överlämnat en rapport angående granskning av  
internkontrollarbetet. Revisionen begär svar med anledningen av 
granskningsrapporten senast den 30 januari 2016      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 12 januari 
2016. Beslut från kommunstyrelsen den 12 januari 2016, § 20. Tjäns-
teskrivelse från kommunledningskontoret den 15 december 2015. 
Uppdragsbeställning den 11 december 2015- utveckling av den  
interna kontrollen. Revisionsrapport Granskning av intern kontroll 
den 21 oktober 2015. Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 
2016, § 4. 
     
_____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 5 Dnr 2016-000012  
 
Uppföljning av internkontrollplanen år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av internkon-
trollplanen för år 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en särskild 
plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Rapporten ska in-
nehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har att följa upp den internkontrollplan 
som barn- och ungdomsnämnden fastställde för verksamhetsåret 
2015.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport om internkontroll från den 14 januari 2016. Beredningsut-
skottets protokoll den 18 januari 2016, § 5.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 6 Dnr 2015-000078  
 
Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämndens samman-
träde i februari för att göra en ny indelning där hänsyn tas till tidigare 
kontaktpolitikerområde. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden arbetar med ett system med kontaktpo-
litiker. Som kontaktpolitiker ska man besöka enheterna för att bl.a. 
skaffa sig baskunskaper om verksamheten genom t ex samtal med 
barn, föräldrar, personal och genom egna iakttagelser. I kontaktpoli-
tikerns uppdrag ingår också att skaffa sig sådan kunskap om verk-
samheten att den kan bli ett bidrag till nämndens totala arbete med 
utvärdering och kvalitetssäkring. 
 
Mot bakgrund av att några ledamöter/ersättare bytts ut under hösten 
2015 har ett nytt förslag till indelning av kontaktpolitiker, för den 
återstående tiden av mandatperioden, upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till indelning av kontaktpoliti-
ker. Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 6.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Nilsson (KD) med instämmande av Gareth Bush (L): Ärendet 
återremitteras till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i feb-
ruari för att göra en ny indelning där hänsyn tas till tidigare kontakt-
politikerområde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla  
Helene Nilsson m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlig-
het med förslaget. 
 
Ersättarens mening: 
Lennart Svensson: Stödjer Helene Nilssons (KD) och Gareth Bushs 
(L) förslag. 
_____ 
 Under överläggningen i ärendet beslutar Barn- och ungdomsnämn-
den om ajournering i fem minuter.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 7 Dnr 2016-000035           
 
Utökning av lokalytor inom barn- och ungdomsnämndens verk-
samheter 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-
munfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta den ökade 
efterfrågan på förskoleplatser i kommunen samt för att klara av det 
ökade antalet elever i Laholms stad de närmaste åren enligt nedan. 
 

1. Soutterrängplanet under Fridhemsgården snarast ställs om 
och utrustas för att under våren 2016 kunna tillfälligt tas i 
anspråk för att öppna en förskoleavdelning. 

2. Paviljonger motsvarande två förskoleavdelningar att placeras 
vid Vallberga skola för att erbjuda tillfälliga förskoleplatser 
under våren 2016 för att därefter tjänstgöra som evakue-
ringslokaler när Vallmons förskola renoveras och byggs ut. 

3. Paviljonger motsvarande två klassrum med biytor vid Parks-
kolan. 

      
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med  
delårsrapporten om nya riktlinjer gällande nämndernas lokalbehov. 
Framställning till kommunstyrelsen om förhyrning av lokaler ska 
fortsättningsvis behandlas av respektive verksamhetsansvarig 
nämnd. I förslaget från nämnden ska, utöver tillkommande hyres-
kostnader, eventuellt andra merkostnader som föranleds av förhyr-
ningen redovisas. Vidare ska övriga kostnadseffekter för verksam-
heten framgå. Därutöver ska beskrivas hur nämnden planerar att  
finansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som mo-
tiverar förhyrningen samt konsekvenser av utebliven förhyrning. 
Finansieringen kan ske inom befintliga medel eller externa bidrag 
och ersättningar. I det fall det krävs tillkommande resurser i form av 
utökad budgetram måste naturligtvis detta också framgå. 

 
Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun har stadigt ökad 
de senaste åren. Det finns därför ett stort behov av att kunna erbjuda 
tillfälliga förskoleplatser.  
 
Elevökningarna i grundskolan de två senaste åren överstiger vida de 
prognoser som gjordes för bara några år sedan.        
 
  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-28  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts § 7 
 
Naturligtvis handlar det om det växande antalet nyanlända i kommu-
nen men utöver det har även den mer reguljära inflyttningen över-
träffat prognoserna. Mot bakgrund av ovanstående behöver barn- och 
ungdomsnämnden utöka lokalytorna i både förskolan och skolan.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen den 13 oktober 2015, § 195. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 26 januari 2016.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden begär att Kom-
munstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB beställer lokaler 
för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommunen 
samt för att klara av det ökade antalet elever i Laholms stad de närm-
aste åren enligt nedan. 
 

1. Soutterrängplanet under Fridhemsgården snarast ställs om 
och utrustas för att under våren 2016 kunna tillfälligt tas i 
anspråk för att öppna en förskoleavdelning. 

2. Paviljonger motsvarande två förskoleavdelningar att placeras 
vid Vallberga skola för att erbjuda tillfälliga förskoleplatser 
under våren 2016 för att därefter tjänstgöra som evakue-
ringslokaler när Vallmons förskola renoveras och byggs ut. 

3. Paviljonger motsvarande två klassrum med biytor vid Park- 
skolan. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 8 Dnr 2016-000013              
 
Redovisning av delegationsbeslut 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen.      
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 23 att ju-
steraren ska välja två av de anmälda delegationsbesluten i samband 
med justeringen, som ska redovisas muntligt av delegaten vid föl-
jande sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 22 oktober valde justeraren föl-
jande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat 
Chef för elevhälsan Beslut om tilläggsbelopp enligt BUN:s an-

tagna riktlinjer.  
      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 9 Dnr 2016-000002          
 
Anmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.           
     
Beslutsunderlag 
Förteckning den 22 januari 2016.     
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 10 Dnr 2016-000004             
 
Anmälan om kränkande behandling 2016 
 
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 behand-
ling till huvudmannen. 

Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till 
barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde.        
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälan om kränkande behandling mm den 22  
januari 2016.     
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 11 Dnr 2016-000001           
 
Delegationsanmälningar 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna.           
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 22 januari 2016.          
        
_____ 
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§ 12 Dnr 2016-000005            
 
Informations- och diskussionsärenden 2016 
 

 
a) Skolinspektionens tillsyn höstterminen 2016 

Maria Lundvall 
b) SYV-planen 

Carin Källström 
c) Information från verksamheten 

 Rektors förutsättningar 
 Byggnation av nya skolan i Glänninge 
 Parkskolan 
 Skolinspektionens beslut gällande tillsynen på Knäredsskolan 
Per Jangen      
 

d) Information från ordförande 
 Studiebesök KomTek 
 Alla på Snö- årskurs 4 
 Kommuntidningen 
 Medskapande och inflytandedialoger 
 Ny process kommunplan 
 Maria Bronelius 

 
 
 


