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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 januari 2017 

 
Protokollet som justerats den 30 januari 2017, 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 31 januari 

till och med den 23 februari 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-01-25  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00-15:00 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (MED)  

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Maria Lindau (SD)  

 

Övriga deltagande     Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anna Nylander (SD), ersättare 

 Erling Cronqvist (C), kommunråd §§1-5 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom §§1-5 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

   

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 januari klockan 09:00 

 

Paragrafer  §§ 1-13 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2016-000220  

 

Yttrande över Laholms Kulturplan 2017 - 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017 som nämndens yttrande 

över Laholms kulturplan 2017-2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. Det startade den 28 januari 2016 med att Reg-

ion Halland och kommunen bjöd in allmänheten till Kulturdialog på 

Laholms teater med huvudtemat -Hur vill du att kulturlivet ska ut-

vecklas i din kommun och i Halland? 

 

Arbetet mellan verksamhet och politik har därefter pågått genom vå-

ren och hösten 2016 och har mynnat ut i ett förslag till kulturplan. 

 

Laholms kulturplan omfattar åren 2017-2020 men är naturligtvis ett 

levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas vid 

behov. Det är viktigt att poängtera att planen endast beskriver VAD 

som ska göras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och 

inte hur andra enheter och/eller organisationer ska medverka. Kul-

turplanen interagerar med Laholms biblioteksplan, som är ett separat 

dokument och är just nu under framtagande. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har remitterat kulturplanen till be-

rörda nämnder, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare för svar senast den 10 februari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Laholms kulturplan 2017-2020. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 16 november 2016, 

§ 139. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 1.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000195  

 

Svar på granskning av flyktingmottagande och integration 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017 som svar till kommun- 

revisionen.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun grans-

kat kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden och socialnämnden i syfte att bedöma ändamåls-

enlig styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyk-

tingmottagande och integrationsarbete. 

 

EY konstaterar i sin bedömning att de granskande nämnderna i vä-

sentliga delar har en ändamålsenlig styrning, genomförande och upp-

följning av kommunens flyktingmottagande och integration, men att 

det finns områden som bör utvecklas och stärkas.  

 

Kommunrevisionen önskar svar på granskningsrapporten senast den 

31 januari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av flyktingmottagande och integrat-

ionsarbete september 2016. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 2 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000171  

 

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av internkon-

trollplanen för år 2016 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. 

 

Uppföljningen avser den internkontrollplan som barn- och ungdoms-

nämnden fastställde för verksamhetsåret 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets uppföljning av den interna kontroll- 

planen för år 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 3.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2016-000207  

 

Internkontrollplan år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar internkontrollplan för år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vidare varje år 

anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för.  

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

· Vilken process granskningen avser 

· Vad som granskas, vilken rutin 

· Vilken metod som ska användas 

· Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

· När rapporteringen till nämnd ska ske 

 

Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprät-

tande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kon-

trollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till 

kommunens revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till intern kontrollplan 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 4.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2017-000018  

 

Begäran om utökning av lokalytor- Glänningesjö förskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-

munfastigheter i Laholm AB beställer en förstudie rörande en ut-

byggnad av Glänningesjö förskola motsvarande två och/eller fyra av-

delningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med de-

lårsrapporten 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 fi-

nansiera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som moti-

verar 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 detta också framgå. 

 

Förslag på beslut under sammanträdet 

Martin Lönnstam (MED): Barn- och ungdomsnämnden begär att 

Kommunstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB beställer en 

förstudie rörande en utbyggnad av Glänningesjö förskola motsva-

rande två och/eller fyra avdelningar. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Martin Lönn-

stams förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 

Martin Lönnstams förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 5.  

 

 

 

  forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Reservation 

Jonas Hellsten (M) och Angela Johansson (M) reserverar sig mot 

beslutet.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000019  

 

Godkännande av uppdragsbeställning -Utreda behovet av för-

skolelokaler 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppdragsbeställningen.  

 

Ärendebeskrivning 

I barn- och ungdomsnämndens nämndsplan för 2017 beslutade barn- 

och ungdomsnämnden att ge verksamheten utredningsuppdrag. 

Barn- och ungdomskontoret har nu tagit fram ett förslag på upp-

dragsbeställning till respektive uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeställning-Utreda behovet av förskolelokaler den 13 janu-

ari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 6.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2017-000020  

 

Godkännande av uppdragsbeställning -Utvärdera kommunalt 

genomförda satsningar på kompetensutveckling 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppdragsbeställningen.  

 

Ärendebeskrivning 

I barn- och ungdomsnämndens nämndsplan för 2017 beslutade barn- 

och ungdomsnämnden att ge verksamheten utredningsuppdrag. 

Barn- och ungdomskontoret har nu tagit fram ett förslag på upp-

dragsbeställning till respektive uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeställning-Utvärdera kommunalt genomförda satsningar 

på kompetensutveckling den 13 januari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 7.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2016-000107  

 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 

2016, målområde Övergång och samverkan 

 

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 målområdet övergång och samverkan.     

 

Beslutsunderlag 

Redovisning från barn- och ungdomskontoret den 28 december 

2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 januari, § 9.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2017-000001  

 

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 17 januari 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2017-000002  

 

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 synpunkter och förslag den 17 januari 2017. 

Förteckning över anmälningar den 17 januari 2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2017-000011  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och  

lägger 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 be-slut 

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 be-

handling 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 18 januari 2017.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

a) Skolpliktsärenden 

    Per Jangen 

 

b) Information från verksamheten 

                          Besök av utbildningsministern 

                          Ny- och ombyggnationer 

                          Rekrytering 

    Per Jangen 

 

c) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

    Gareth Bush (L) och Angela Johansson (M) 

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

 _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2015-000292  

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och ungdomsnämndens bered-

ningsutskott 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden väljer Angela Johansson (M) till ersät-

tare i barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott till och med 

den 31 december 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 26 § i barn-och ungdomsnämndens reglemente ska det inom 

nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamöter och 

tre ersättare. Nämnden väljer för den tid som nämnder bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2016 att befria  

Cecilia Roos (M) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 

ungdomsnämnden. Cecilia Roos var även ersättare i beredningsut-

skottet varför ny ersättare ska utses av barn- och ungdomsnämnden.     

 

Förslag på beslut under sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) föreslår Angela Johansson (M) som ersättare i 

barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla 

Jonas Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med förslaget.       
 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 148 

_____ 

      

 

 


