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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 september 
2016 

 
Protokollet som justerats den 23 september 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 26 september 2016 till och med den 17 

oktober 2016 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (10) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 17:00 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Cecilia Roos (M) 

 Martin Lönnstam (C) 

 Charlotta Alsbjer (C), § 80 

 Helene Nilsson (KD), §§ 81-88 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Lennart Svensson (V) 

  

Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C), ersättare, §§ 81-88 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

   

 Tommy Karlsson, ekonom, § 80 

 Anna Maria Mårtensson, integrationsstrateg, § 88 

 Peter Andreasson, kommunchef, § 88 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 september 2016 klockan 08:00 

 

Paragrafer  §§ 80-88 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2016-000076  

 

Budgetuppföljning 2 år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 2016 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. Den sistnämnde budgetutfallsprognosen knyts sam-

man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 

ett och samma tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upp-

rättas också efter redovisningen per den 31 augusti.  

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultat-

målen i kommunplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 59. 

Förslag till budgetuppföljning 2.  

Direktiv för budgetuppföljning 2. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2016-000163  

 

Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferensen 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2016 som svar på remissen.      

      

Ärendebeskrivning 

År 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om plan för samverkan, 

dialog och inflytande med unga. I planen anges att en årlig ungdoms-

konferens ska genomföras varje år och att resultatet från den ska 

skickas till ansvariga politiker för svar. 

 

Inför barn- och ungdomskonferensen 2016 beslutades i Ungdomsfo-

rum att temat för dagen skulle vara ungas psykiska hälsa. Inbjudna 

till konferensen var unga mellan 13-19 år, från de tre högstadiesko-

lorna i kommunen, Osbecksgymnasiet, politiker i samtliga nämnder 

samt tjänstemän i form av verksamhetschefer och fritidsledare.  

 

Resultatet av konferensen har sammanställts i en rapport och kom-

munstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslagen från konfe-

rensen till bland annat barn- och ungdomsnämnden. Svaret ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 september 2016.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 60. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2016. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 augusti 2016, 

§ 178. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2016.  

Rapport från barn- och ungdomskonferensen den 30 mars 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2016-000133  

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa samt miljön 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot de reviderade 

föreskrifterna.      

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget till lo-

kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön på re-

miss till berörda, kommunala nämnder, verksamheter samt ställas ut 

till allmänheten. 

 

Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön är nu 12 år gamla. Vissa paragrafer eller punkter har 

blivit inaktuella, straffsanktionerna i miljöbalken har ändrats, förbud 

mot eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område har in-

förts i föreskrifter om renhållning och tillämpningen av föreskrif-

terna i övrigt har ändrats. Detta innebär att de behöver uppdateras så 

att de följer nuvarande lagstiftning och blir mer lättförståeliga. Det 

är ett fåtal förändringar som föreslås, och några punkter tas bort.  

 

Yttrandet ska vara inkommit före den 1 oktober 2016. 

      

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 61.     

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens remiss den 31 maj 2016.         

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden    
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2016-000121  

 

Kvalitetsdeklarationer 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar kvalitetsdeklarationen för till-

gänglighet och bemötande.    

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav i anvisningar inför budget, kommunplan och 

nämndsplaner 2016 nämnderna i uppdrag att se över och besluta om 

kvalitetsdeklarationer. Den av kommunstyrelsen beslutade kvalitets-

deklarationen för tillgänglighet och bemötande är tänkt att gälla för 

alla kontakter med kommunen och föreslås därför att antas av samt-

liga nämner. I barn- och ungdomsnämndens nämndsplan för 2017 

framgår att barn- och ungdomsnämnden ska anta denna kvalitetsde-

klaration.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 62. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016. 

Kvalitetsdeklaration tillgänglighet och bemötande.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2016-000001   

 

Delegationsanmälningar 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 § § 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 ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 35 § anmälas till barn- och ungdomsnämnden 

i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 16 september 2016.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 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 25 augusti valde justeraren föl-

jande delegationsbeslut för redovisning: 

 

Delegat                          Beslut 

Utbildningschef             Beslut om fördelning av undervisningstiden 

                                       mellan årskurserna                

      

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 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 beslut i 

barn- och ungdomsnämnden 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 skyl-

dig att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande  

behandling 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 över anmälningar den 16 september 2016.  

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2016-000002   

 

Anmälningar 2016 

 

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 anmälningar den 16 september 2016.  

Förteckning över synpunkter och förslag den 16 september 2016. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2016-000005   

 

Informations- och diskussionsärenden 2016 

 

a) Integrationsprocessen 

       Anna-Maria Mårtensson, integrationsstrateg 

 

b) Presentation av ny kommunchef 

       Peter Andreasson, kommunchef 

 

c) Skolinspektionens tillsyn 

       Per Jangen 

 

d) Kontroll av registerutdrag vid skolskjuts 

       Per Jangen 

 

e) Information från verksamheten 

       Per Jangen 

 

f) Redovisnings av kontaktpolitikerbesök 

Helene Nilsson (KD) och Villemo Ekman (S) 

_____ 

 

      

 

 


