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Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 
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Nämndsplan och budget 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 
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Anmälan om kränkande behandling 2016 

§ 78 Dnr 2016-000002 

Anmälningar 2016 

§ 79 Dnr 2016-000005 

Informations- och diskussionsärenden 2016 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 augusti 2016 

 
Protokollet som justerats den 25 augusti 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 30 augusti 

 till och med den 20 september 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Maria Lundvall 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (9) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  
 

Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 13.00– 17.00 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) §§ 73-79 a-c 

 Bo Tengqvist (S)  

 Cecilia Roos (M) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Angela Johansson (M) 

 Villemo Ekman (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Eva Ågren Svensson (MP) § 79 d-e 

  

Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

   

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 73-75  

 Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg § 79 b 

 Jenny Nilsson, speciallärare Lagahöjdsskolan  § 79 b 

 Monica Williamsson, chef enheten för flerspråkighet och integration § 79 b 

 Bodil Göransson, lärare Parkskolan & matematikhandledare § 79 c 

 Helena Nilsson, lärare Osbecksgymnasiet & matematikhandledare § 79 c 

 Ove Bengtsson, IT-chef § 79 d 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Maria Lundvall, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Angela Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 augusti klockan 11.00 

 

 

Paragrafer  §§ 73-79 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Maria Lundvall 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Johansson (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2016-000076  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-

tets protokoll den 17 augusti 2016, § 55. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2016-000162  

 

Budget skolskjuts 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom Hallands-

trafiken AB:s förslag till budget för kalenderåret 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken har den 8 juli 2016 översänt förslag på budget för 

skolskjuts för år 2017. Barn- och ungdomsnämnden ska senast den 

30 september lämna besked till Hallandstrafiken avseende budgeten. 

 

Hallandstrafiken AB:s budgeterade kostnad för kalenderåret 2016 

avseende skolskjutsberättiga elever i grundskolan uppgår till totalt 

18 138 800 kronor. Trafikkostnaderna (17 893 000) utgår utifrån 

preliminär kostnad för höstterminen 2016, indexuppräkning med 

känt index för vårterminen 2017 och beräknat index för höstterminen 

2017. I trafikkostnaderna ingår ej taxiavtal och busskort. Eftersom 

trafiken förändras och indexeras läsårsvis samtidigt som budgeten 

omfattar kalenderår kommer även fortsättningsvis vissa differenser 

att uppstå. Administrativa kostnaderna uppgår till 245 800 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Hallandstrafikens skrivelse med budget för skolskjuts år 2017, den 8 

juli 2016. Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2016, § 56. 

  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallandstrafiken AB      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2016-000108  

 

Nämndsplan och budget 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan och budget för 

år 2017 samt ekonomisk plan för 2018-2019 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2016 beslutat om vissa föränd-

ringar av den del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen som berör 

planeringen. Det särskilda beslutet om budgetramar i kommunfull-

mäktige under juni månad utgår ur planeringsprocessen utan den 

grundläggande budgetramen för nästkommande år utgörs av beslu-

tad ekonomisk plan året efter budgetåret.  

 

För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och samverka 

kring kommunens gemensamma resultatmål sker förändringar i 

framtagningen av målen. Istället för att kommunstyrelsen föreslår 

konkreta gemensamma resultatmål med tillhörande indikatorer så 

pekar kommunstyrelsen ut strategiskt viktiga områden för plane-

ringsåret ur fullmäktiges inriktningsmål som nämnderna ska utgå 

från när målen arbetas fram. 

 

Nämnderna ska lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till 

kommunplan till den 31 augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Utkast till nämndsplan 2017. Riktlinjer och direktiv för arbetet med 

budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2017 samt  

ekonomisk plan 2018-2019. Beredningsutskottets protokoll den 17 

augusti 2016, § 57. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 

nämndsplan och budget för år 2017 samt ekonomisk plan för 2018-

2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts § 75 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-

randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-

slaget. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 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 19 augusti 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 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 anmälda kränkningar den 19 augusti 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 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 19 augusti 2016. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 19 augusti 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2016-000005   

 

Informations- och diskussionsärenden 2016 

 

a) Information från verksamheten 

 Statistik från Kolada om kostnadsutvecklingen inom barn- 

och ungdomsnämnden 

 Film från uppstartsdagen den 15 augusti 

 Skollokaler 

       Per Jangen 

b) Information om sommarskolan 2016 

Monica Williamsson, Leif Johnsson och Jenny Nilsson 

c) Redovisning av Matematiklyftet 

Bodil Göransson och Helena Nilsson 

d) IT-frågor 

      Ove Bengtsson, IT-chef 

e) Internkontrollplan 2017 

Maria Lundvall  
      

_____ 

      

 

 




