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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 april 2017 

 
Protokollet som justerats den 2 maj 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 3 maj 

till och med den 26 maj 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00-16:20, ajournering kl. 15:00-15:25 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Willemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom §§32–33, §39a 

 Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg §39c 

 Sophia Sävås, utredare §34 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 maj klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 32-39 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2017-000061  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

  Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en avvikelse beroende av volym-

förändringar i nämndens verksamheter med -7,7 mkr. Antalet barn ökar kraftigt 

framförallt inom förskolan där prognosen pekar mot ca 60 barn fler på helår jmf 

med 2016. Inom fritids och skola är prognosen på volymökningarna inte lika 

kraftiga.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-mars 

månad 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2017, §23. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2017-000097  

 

Ekonomisk åtgärdsplan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner planerade åtgärder och 

kommer att månatligen följa upp effekterna i samband med Budget-

uppföljning och ekonomisk redovisning. 

  

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträdet den 29 

mars 2017 att ge utbildningschefen i uppdrag att upprätta en åtgärds-

plan för hantering av den ekonomiska obalansen på 3,5 mkr.      

    

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2017, §24.  

  Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2017. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2017-000098  

 

Riktlinjer för användandet av Vklass inom barn- och ungdoms-

nämnden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Riktlinjerna för användandet av Vklass i barn- och ungdoms 

nämnden antas. 

2. Riktlinjerna gäller from 2017-05-01.      

 

Ärendebeskrivning 

Vklass är en lär- och pedagogisk plattform där personuppgifter  

behandlas och lagras i en molntjänst. Barn- och ungdomsnämnden är 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker inom nämndens ansvarsområde. Som personuppgiftsansvarig 

ansvarar barn- och ungdomsnämnden för att behandlingen är fören-

lig med personuppgiftslagen. Softronic, leverantör av Vklass, är per-

sonuppgiftsbiträde. Biträdesavtal har tecknats mellan barn- och ung-

domsnämnden och Softronic.   

 

Med dessa riktlinjer anger barn- och ungdomsnämnden vilka person-

uppgifter som får behandlas i Vklass, hur sådan behandling får ske 

samt vad som gäller vid publicering av bilder och film. Riktlinjerna 

anger även vilka funktioner som ska användas i Vklass, så kallad 

minsta gemensamma nämnare.   

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för användandet av Vklass i barn- och ungdomsnämnden 

Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 25.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2017-000011  

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande  

behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-

serier och diskriminering. Vid nämndens sammanträde i januari 2014 

reviderades riktlinjerna. 

 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i sam-

band med verksamheten, skyldig att anmäla detta till förskolechefen/rektor. Vi-

dare är förskolechef/rektor skyldig att anmäla att ett barn/en elev anser sig ut-

satt för kränkande behandling till huvudmannen. Enligt riktlinjerna ska rek-

tor/förskolechef omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en hän-

delse inträffat. Anmälningarna redovisas vid nästkommande nämndssamman-

träde. I riktlinjerna framgår även att det i april och oktober månad ska göras en 

redovisning till barn- och ungdomsnämnden över antalet inkomna anmälningar. 

    

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 26.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 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 19 april 201 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 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 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 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 19 april 2017.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 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 19 april 2017. 

Förteckning över anmälningar den 19 april 2017. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 a, Pedagogiska måltider i förskola och skola 

Tommy Karlsson 

 

b, Revidering av skolskjutsriktlinjer- i mån av plats 

Per Jangen 

 

c, Redovisning av arbetsmiljöarbetet 

Leif Johnsson, arbetsmiljöstrateg 

 

d, Information från verksamheten 

Rekryteringar 

Konstnärlig utsmyckning 

Skolriksdagen 

Byggprojekt 

                       Per Jangen 

 ___ 

 

 

 


