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Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 september 
2017 

 
Protokollet som justerats den 2 oktober 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 oktober 

till och med den 26 oktober 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00-16:15, ajournering 15:10–15:30  

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Angela Magnusson (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  

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anita Folden (SD), ersättare 

   

 Per Jangen, utbildningschef  

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 Tommy Karlsson, ekonom § 79 

 

Utses att justera Villemo Ekman (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 oktober klockan 09:00 

 

Paragrafer  §§ 79-89 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Villemo Ekman (S)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2017-000106  

 

Budgetuppföljning 2 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 2017 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. Den sistnämnde budgetutfallsprognosen knyts sam-

man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 

ett och samma tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upp-

rättas också efter redovisningen per den 31 augusti. I uppföljningen 

ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av de ge-

mensamma prioriterade resultatmålen i kommunplanen     

      

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2, 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 58 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2017-000141  

 

Yttrande över motion om riktlinjer för att underlätta över-

gången för barn och elever mellan förskola-skola och olika sta-

dier i skolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson (S) 

och Bo Tengqvist (S) att kommunfullmäktige ger barn- och ung-

domsnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur man särskilt 

vid nybyggnation och förändringar av förskolor och skolor men även 

i övrigt kan underlätta övergången för barn och elever mellan olika 

stadier. Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för 

yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 de-

cember 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om riktlinjer för att underlätta övergången för barn och ele-

ver mellan förskola-skola och olika stadier i skolan daterad den 28 

juni 2017. 

Beslut om remiss av motion den 4 juli 2017. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 59 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Tengqvist (S): Bifall till motionen. 

 

Gareth Bush (L): Bifall till beredningsutskottets förslag, d.v.s. att 

motionen avslås. Helene Nilsson (KD), Angela Johansson (M) och 

Angela Magnusson (M) instämmer i förslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och ungdoms-

nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bo Tengqvist (S) och Villemo Ekman (S) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Bo Tengqvists förslag.  

 

  forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer Bo Tengqvist förslag till beslut. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2017-000142  

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning 

och kontroll av leverantörsfakturor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar kommunledningskontorets 

yttrande daterat den 28 augusti som barn- och ungdomsnämndens 

svar på revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll 

av leverantörsfakturor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till barn- och ungdomsnämnden och övriga 

berörda nämnder överlämnat en rapport angående granskning av 

kommunens styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av le-

verantörsfakturor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunen har en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att hanteringen av leve-

rantörsfakturor i vissa avseenden inte har fungerat helt tillfredsstäl-

lande. 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

– Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av be-

loppsgränser kopplade till beslutattesten. 

 

– Mottagningsattestant och granskningsattestant bör inte vara samma 

funktion. 

 

– Inom intern kontrollarbetet bör nämnderna även överväga risker 

kopplade till system och hantering av leverantörsfakturor. 

 

– Säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leve-

rantörer som inte har avtal med kommunen eller att avtalat belopp 

inte överskrids. 

 

Kommunrevisionen begär barn- och ungdomsnämndens svar med 

anledning av granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  

 
       

  forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-28, Revisions-

rapport granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leveran-

törsfakturor  

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kon-

troll av leverantörsfakturor  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 60 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2017-000143  

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kostnader för repre-

sentation och resor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 8 september som yttrande över revisorer-

nas granskning av kostnader för representation och resor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till barn- och ungdomsnämnden överlämnat 

en rapport angående granskning av granskning av kostnader för re-

presentation och resor. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

huruvida kommunstyrelsen och nämnder har en tillräcklig intern 

kontroll avseende dessa kostnader. Revisorernas sammanfattande 

bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha en till-

fredställande intern kontroll avseende kostnader för representation. 

Man anser dock att en framtagen tydlig policy för representation 

samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga hanteringen 

bör innebära att den interna kontrollen stärks ytterligare. 

 

Utifrån granskningen identifieras följande förbättringsområden/re-

kommendationer: 

– Policy för intern och extern representation bör utvecklas och fast-

ställas, där det tydligt framgår vad som är tillåtet avseende omfatt-

ning och sammanhang. 

– Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att information om syfte 

och deltagare framgår vid representationskostnader. Brister har 

framförallt noterats avseende internt debiterade kostnader. 

– Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som re-

presentation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa 

felaktig kontering. 

– Utbildning av berörd personal kan med fördel genomföras, där det 

tydliggörs vad som avses med representation, vid vilka tillfällen det 

förekommer samt hur fakturor skall hanteras bokföringsmässigt. 

 

Revisionen begär barn- och ungdomskontorets svar med anledning 

av granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017. 

 

 

   forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

Revisionsrapport Granskning av kostnader för representation och re-

sor 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 61 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2017-000161  

 

Yttrande över detaljplan för Västra Mellby 6:1 (Bostäder), södra 

Mellbystrand centrum 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteutlåtande daterat den 15 september som yttrande över 

planförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen i direkt anslutning 

till korsningen vid Grönatorgsvägen-Kustvägen, sträcker sig norr ut 

mot den befintliga villabebyggelsen längs med Kustvägen. Norra de-

len av planområdet gränsar både i väster och öster mot befintlig be-

byggelse, i norr gränsar området till naturmark. Syftet och huvuddra-

get med planförslaget är att möjliggöra för fler bostäder (friliggande 

enbostadshus, radhus eller kedjehus) i Mellbystrands centrala delar, 

det ges även möjlighet till parkering. Planförslaget innehåller ett na-

turområde med plats för infiltration av dagvatten som är en viktig del 

i planområdet. Planförslaget upprättas med normalt planförfarande 

och är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedömning som vi-

sar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljö- 

och byggnadsnämnden önskar barn- och ungdomsnämndens syn-

punkter senast den 6 oktober 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 

2017. 

Plansamråd- Detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 (Bostäder), 

södra Mellbystrand centrum, Laholms kommun  

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 62 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden     
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2017-000164  

 

Ersättning vid skadegörelse av elevdator  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar följande vad gäller skadegö-

relse av elevdator:  

 

– Ersättning ska begäras då eleven handlat uppsåtligt, grovt oaktsamt 

eller oaktsamt.  

– Ersättning ska begäras med 3 000 kronor (uppsåt), 2 000 kronor 

(grov oaktsamhet) och 1 000 kronor (oaktsamhet).  

– Rektor ges delegation på att begära ersättning vid skadegörelse av 

elevdator enligt ”Rutiner vid skadegörelse av elevdator”. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun lånar ut en personlig bärbar dator till elev i årskurs 

7-9. Den bärbara datorn tillhör Laholms kommun och lånas ut till 

eleven under elevens studietid och ska användas för utbildning. Ele-

ven ansvarar för att datorn används på ett ansvarsfullt sätt både under 

och utanför skoltid. För att en elev ska få låna en bärbar dator ska ett 

av kommunen upprättat avtal undertecknas av elev och vårdnadsha-

vare. Av avtalet framgår att Laholms kommun kan begära ersättning 

för uppkommen skada på datorn om skadan/förlusten uppkommit ge-

nom uppsåt eller oaktsamhet. Skadan ska ersättas i den mån det är 

skäligt med hänsyn till elevens ålder, handlingens beskaffenhet och 

eventuellt andra omständigheter. 

 

Barn- och ungdomskontoret har tagit fram förslag på rutiner vid ska-

degörelse av elevdator. Av förslaget framgår att ersättning ska utgå 

vid skada som uppkommit genom uppsåt med 3 000 kronor. Vid grov 

oaktsamhet ska beloppet reduceras till 2 000 kronor och vid oakt-

samhet till 1 000 kronor. Vidare anges i förslaget att rektor ska göra 

en bedömning om eleven/eleverna har agerat oaktsamt, grovt oakt-

samt eller uppsåtligt (=avsiktligt).  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 63. 

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 
§ 85 Dnr 2017-000174  

 

Begäran om mark- och planärenden rörande framtida  

utökningar av förskoleplatser 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen initierar 

nödvändiga mark- och planärenden avseende framtida förskole- 

projekt för att möta fortsatt ökad efterfrågan på förskoleplatser enligt 

tjänsteskrivelsens prioritering.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret utredde under våren 2017 det framtida 

behovet av förskoleplatser i kommunen. Slutsatserna i utredningen 

har lett till att Kommunstyrelsen av Laholmshem AB beställt förstu-

dier rörande nya förskolor i Knäred respektive Våxtorp. Dessa pro-

jekt, kopplat till redan sedan tidigare fattade beslut om förstudier och 

projektering, innebär att barn- och ungdomskontoret gör bedöm-

ningen att kommunen är bättre rustad för att möta den förväntade 

ökade behovet på de flesta orter i kommunen. Det finns dock några 

områden där efterfrågan kan öka snabbare än gällande befolknings-

prognoser gör gällande. Detta, kopplat till det faktum att det ofta är 

en lång process från att ett projekt initieras till att en byggnad kan tas 

i bruk, gör att det är nödvändigt att eventuella mark- och planproces-

ser initieras redan nu. Ovan nämnda utredning rörande framtida för-

skoleplatser ringade in fyra områden där barn- och ungdomskontoret 

gör bedömningen att det måste finnas en beredskap för framtida för-

skoleprojekt. Berörda områden är Vallberga, Allarp, Mellbystrand 

och Laholms stad. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 

2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 64 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 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 20 september 2017.     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 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 20 september 2017. 

Förteckning över anmälningar den 20 september 2017. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 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 20 september 2017.  

 ___ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 a, Konsekvens av migrationsverkets åldersbestämning 

     Per Jangen 
 

b, Information från verksamheten 

 Fuktskador Mellbyförskola 

 Rekryteringar 

    Per Jangen 
 

  c, Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

      Gareth Bush (L) och Angela Johansson (M) 

        

 

 


