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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 februari 2017 
 
Protokollet som justerats den 24 februari 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 24 februari 
till och med den 20 mars 2017 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Malin Andersson 
Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-22  
 
Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 15:45, ajournering kl. 15:00-15:20 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Angela Johansson (M) 
 Martin Lönnstam (-) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Gareth Bush (L) 
 Villemo Ekman (S) 
 Anna Nylander (SD) 
  
Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C), ersättare  
 Boel Göransson (C), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
   
 Per Jangen, utbildningschef 
 Isa Norell, ekonom §§13-17 
 Veronica Johansson, handläggare §20 
 Malin Andersson, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Gareth Bush (L) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 24 februari klockan 13:00 
 
Paragrafer  §§ 13-24 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Malin Andersson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Gareth Bush (L)
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 13 Dnr 2016-000208  
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 
för år 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta för att uppnå jämförbarhet mellan 
budget och redovisning samt för att bilda underlag för finansiella be-
dömningar och sammanställningar. Det innebär att samtliga kostna-
der och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp 
i budgeten. Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska re-
spektive nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt 
är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksam-
heten sedan kommer att redovisas. Det finns möjlighet för nämnden 
att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det 
tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska an-
mälas till kommunstyrelsen.  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut i december 2016 baserade sig 
på nämndens resursfördelningssystem. De kommunala enheterna 
fördelar tilldelade resurser inom sina olika verksamhetsområden. 
Detta innebär att resurser flyttas mellan verksamheterna inom re-
spektive ansvarsområde. De största omdisponeringarna sker mellan 
fritids och skola. Barn- och ungdomsnämnden behöver godkänna 
dessa omdisponeringar av tilldelade resurser mellan verksamheterna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget för barn- och ungdomsnämnden 
år 2017. 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 10.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 14 Dnr 2017-000026  
 
Bruttobudgetförändringar 2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudget- 
förändring avseende internbudgeten för 2017.  
 
Intäkter och kostnader ökas med 19 802 tkr i förhållande till  
tidigare beslutad bruttoram. 
 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. I 
"Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-
mun" anges bland annat att nämnderna har möjlighet att förändra sin 
budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade netto-
anslaget inte påverkas.  
 
Sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. För att an-
passa den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter den fram-
arbetade internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 19 802 
tkr på kostnads- respektive intäktssidan. Nettoeffekten blir noll. 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2017 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 11.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 15 Dnr 2017-000027  
 
Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 
2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investerings- 
budget för år 2017 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-
nade och behöver därför om budgeteras. Samtidigt kan betalningarna 
i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid det 
kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra 
skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning som 
tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. För-
slag på revideringar i investeringsbudgeten tas fram av respektive 
nämnd.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad investeringsbudget för barn- och ungdoms-
nämnden år 2017. 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 12. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen    
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-22  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 16 Dnr 2017-000028  
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter 2017 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 
hand- och växelkassor år 2017.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Löpande föränd-
ringar under året beslutas på delegation av utbildningschefen. Enligt 
kommunstyrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa 
endast användas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut 
om handkassor ska bland annat följande beaktas: 
 
1. handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet. 
 
2. antalet handkassor bör begränsas. 
 
När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, 
bör nämnden överväga om kassan ska upphöra.      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över hand- och växelkassor år 2017 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 13.  
_____ 
 
     
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 17 Dnr 2016-000228  
 
Bokslut och årsredovisningen för 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år 
2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 
den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-
visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-
fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till 
olika intressenter, t ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvå-
nare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts 
under året både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. 
Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 
krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant 
och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig 
och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning 
och uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksam-
heter. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga ingångsvär-
den för riktlinjerna och direktiven för kommande års verksamhet.  
 
Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av kom-
munfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika priorite-
rade resultatmål i nämndsplanen. För att följa upp dessa mål skulle 
nämnderna ange indikatorer. Nämnderna ska i ett särskilt beslut be-
handla uppföljningen av nämndsplanen.    
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning/Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 
2016 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 14.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner  
årsredovisningen för år 2016 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

forts. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 
ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  
förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 § 18 Dnr 2015-000063  
 
Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Lagaholms-
skolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-
torets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017 som nämndens yttrande 
över förstudien.  
 
Ärendebeskrivning 
I augusti 2015 beställde kommunstyrelsen underlag till en förstudie 
avseende ombyggnad av Lagaholmsskolan till en 7-9 skola med 
särskola i enlighet med barn- och ungdomsnämndens skolutredning 
från 2014. Förstudien är nu genomförd och kommunstyrelsen önskar 
att barn- och ungdomsnämnden kompletterar förstudien, enligt kom-
munens investeringspolicy, samt ger sina synpunkter på densamma 
senast den 23 februari 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss förstudie avseende ombyggnad av Lagaholmsskolan den 27 
januari 2017. 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 15.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 19 Dnr 2016-000219  
 
Svar på granskning av kommunens kompetensförsörjning mm  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdoms- 
kontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017 som svar på revisions- 
rapporten.  
 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun grans-
kat kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och ungdomsnämn-
den i syfte att bedöma i vilken mån det bedrivs ett ända-målsenligt 
strategiskt arbete med avseende på kompetensförsörjning och be-
manning. EY bedömer att styrning, ansvarsfördelning och organise-
ring på personalområdet i all väsentligt ter sig ändamålsenlig, men 
att det finns en risk att otydligheter i styrning och ansvarsfördelning 
medför problem att hantera kommande strategiskt viktiga utma-
ningar på personalområdet.  
 
Kommunrevisionen önskar svar på granskningsrapporten senast den 
28 februari 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om granskning av kommunens kompetensförsörj-
ning mm den 10 november 2016.  
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 16.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen      
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§ 20 Dnr 2017-000030  
 
Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
1. Revideringen av riktlinjerna godkänns. 
2. Riktlinjerna gäller from den 1 mars 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 februari 2014 om att 
revidera riktlinjerna gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola.  Enligt 10 kap 32 § skollagen har elev i grund-
skola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts om det 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funkt-
ionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. 
Riktlinjer är till för att tydliggöra vad som gäller beträffande skol-
skjutsar samt komplettera de lagar och förordningar som finns på 
området. Syftet är också att säkerställa att barn och ungdomar i La-
holms kommun behandlas lika vid bedömning i skolskjutsfrågor. 
Barn- och ungdomskontoret föreslår att ett tillägg införs under kapi-
tel 6, 5 § i riktlinjerna avseende rätt till skolskjuts för elever som går 
på Skottorpsskolan och bor i Skummeslövsstrand.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av Riktlinjer gällande skolskjuts i förskole-
klass, grundskola och grundsärskola. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 1 februari 
2017. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 februari, § 17.  
_____ 
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§ 21 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 15 februari 2017.  
_____ 
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§ 22 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 15 februari 2017. 
Förteckning över anmälningar den 15 februari 2017. 
_____ 
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§ 23 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 15 februari 2017.  
_____ 
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§ 24 Dnr 2017-000012  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
a, Byggprojekt 

Per Jangen 
 
b, Remiss -Promemoria vissa skollagsfrågor 

Per Jangen 
 
c, Information från verksamheten 

Rekryteringar 
Skolinspektionsärenden 
“From Great to Excellent” 
 Per Jangen 

_____ 
 
      
 
 


