
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2016-11-24 

 

§ Ärendelista 
 

§ 96 Dnr 2016-000076 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 

§ 97 Dnr 2016-000107 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 2016, målområde 

Kunskap och lärande 

§ 98 Dnr 2016-000179 

Yttrande över översyn av kommunens köksorganisation 

§ 99 Dnr 2016-000198 

Yttrande över riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och 

beställande nämnder 

§ 100 Dnr 2016-000194 

Yttrande över program för integration 

§ 101 Dnr 2016-000200 

Sammanträdesplan 2017 

§ 102 Dnr 2016-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 103 Dnr 2016-000004 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 104 Dnr 2016-000002 

Anmälningar 

§ 105 Dnr 2016-000005 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 november 
2016 

 
Protokollet som justerats den 28 november 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 29 november 

till och med den 21 december intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (11) 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:50, ajournering kl.15:05–15:25  

 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordf. 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Cecilia Roos (M) 

 Martin Lönnstam (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Angela Johansson (M) 

  

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare §96, §§98-105 

 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Matthew Enakeyarhe, IKT-utvecklare §105a 

 Sophia Sävås, utredare §105a 

 Tommy Karlsson, ekonom §96 

 Carin Källström, biträdande utbildningschef §97 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 november klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 96-105 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 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 januari-oktober  

månad 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november, § 68 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2016-000107  

 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 

2016, målområde Kunskap och lärande 

 

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 utbildningen. 

 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 

analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-

mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samtidigt 

att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utmaningar 

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 områden; 

kunskap och lärande, övergång och samverkan samt normer och vär-

den. Redovisningen avser målområde Kunskap och lärande. 

 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning från barn- och ungdomskontoret den 10 oktober 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november, § 69. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2016-000179  

 

Yttrande över översyn av kommunens köksorganisation 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreliggande tjänsteskri-

velse utgör nämndens yttrande över föreslagen översyn av kommu-

nens köksorganisation till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen  

genomfört en översyn av kommunens köksorganisation. I utred-

ningen finns förslag på åtgärder för vissa kök, samt förslag på inrikt-

ningar för den fortsatta utvecklingen av köksorganisationen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september, § 176 att godkänna 

de förslag som presenteras i översynen. Vidare remitterade kommun-

styrelsen översynen och inriktningsbeslutet till barn- och ungdoms-

nämndens för yttrande senast den 24 november.  

 

 

Beslutsunderlag 

Översyn av kommunens köksorganisation den 21 juni 2016. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016, §176. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november, §70. 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer barn-och ungdomsnämndens beslut. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2016-000198  

 

Yttrande över riktlinjer för måltidstjänster mellan produktions-

nämnd och beställande nämnder 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreliggande tjänsteskri-

velse utgör remissvar för Riktlinjer för måltidstjänster mellan pro-

duktionsnämnd och beställande nämnder till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Intern serviceenheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mål-

tidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämnder. 

Riktlinjerna reglerar beställning och debitering av måltidstjänster 

mellan nämnderna. Ersättningsmodellen bygger på antalet inskrivna 

elever/brukare och ett portionspris för de olika måltiderna där allt 

utom hyran ingår. Målet är att ersättningen från de olika nämnderna 

ska debiteras utifrån ersättningsmodellen från och med den 1 januari 

2017. Portionspriset bygger på självkostnadsprincipen. 

 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till barn- och ungdoms-

nämnden för svar senast den 25 november 2016. 

 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och  

beställande nämnder. 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016, § 203. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november, § 71. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2016-000194  

 

Yttrande över program för integration 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 

till Laholms kommuns program för integration.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har uppdragits att arbeta fram ett program 

för integration som syftar till att peka ut vilka områden som är sär-

skilt viktiga för en välfungerad integrationsprocess.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 3 oktober, § 211 

att remittera programmet för yttrande till barn- och ungdomsnämn-

den med svar senast den 30 november.  

 

 

Beslutsunderlag 

Laholms kommuns program för integration. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2016, §72. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2016-000200  

 

Sammanträdesplan 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-

plan/årsplan för år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i barn- och ungdomsnämndens reglemente bestämmer 

nämnden på vilka dagar och tider som sammanträdena ska förläggas 

på. Barn- och ungdomskontoret har i samråd med nämndens ordfö-

rande utarbetat förslag till sammanträdesplan för år 2017. 

 

 

Beredningsutskott Nämnd 

 

17 jan 25 jan 

14 feb 22 feb 

21 mars 29 mars 

18 april 26 april 

23 maj 31 maj 

20 juni 28 juni 

 

22 aug 30 aug 

19 sept 27 sept 

17 okt 25 okt 

21 nov 29 nov 

12 dec 20 dec 

 

                    Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens årsplan/sammanträdesplan 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2016, § 73. 

   _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen    

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2016-000001           

 

Delegationsanmälningar  

 

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 november 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2016-000004           

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

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,  

trakasserier 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 16 november 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2016-000002           

 

Anmälningar  

 

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 november 2016.  

Förteckning över synpunkter och förslag den 16 november 2016. 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2016-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2016-000005         

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 a) V-klass nya lärplattform 

   Sophia Sävås och Matthew Enakeyarhe 

 

b) Intern kontrollplan-Risk- och väsentlighetsanalys   

          Per Jangen 

 

c) Information från verksamheten 

 Förstudie Skottorpsskolan 

 Vallmons förskola  

 Förstelärare Knäredsskolan 

       Per Jangen 

 

d) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

    Eva Ågren Svensson(MP) och Bo Tengqvist(S) 

  _____ 

      

 

 


