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§ Ärendelista 
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016 
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Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 mars 2017 

 
Protokollet som justerats den 31 mars 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 mars 

till och med den 23 april 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (7) 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-29  
 

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

 

 

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  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Sten Candell (M), ersättare 

 Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Fredrik Nilsson, fastighetsstrateg §31 

 Maria Larsson, verksamhetschef för EMI §27 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef §31 

 Tommy Karlsson, ekonom §26, §31  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Malin Staflund, registrator/assistent 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Angela Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 mars klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 26-31 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Johansson (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2017-000061  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna samt ger  

utbildningschefen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för hantering av den 

ekonomiska obalansen på 3,5 mkr. Åtgärdsplanen presenteras vid nästa sam-

manträde i april. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en avvikelse med -11,2 mkr varav 

volym förändringar i verksamheterna står för 7,7 mkr. Internbudgeten 2017 

hade en obalans med 3,5 mkr som bl a beror på: utökade resurser till ledning 

och ledningsstöd, ett utökat administrativt stöd till rektorer och förskolechefer, 

enheten för flerspråkighet (EFI), studie- och yrkesvägledning, elevhälsan och 

Specialenheten. Utökningarna är till viss del kompenserade i ram men inte fullt 

ut. Utökningarna har även ett samband med nämndens volymökningar inom 

förskola, fritids och skola. 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-februari  

månad 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 mars 2017, § 19. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2017-000036  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 

år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå 

-Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående  

 kalenderår. 

-vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

-vilka resultat som uppnåtts. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse den 23 februari 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 mars 2017, § 20.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 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 22 mars 2017.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 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 22 mars 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 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 22 mars 2017. 

Förteckning över anmälningar den 22 mars 2017. 

 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

a) Information om barn- och ungdomsnämndens byggprojekt 

           Fredrik Nilsson, Strategienheten 

 

b) Hur ser försteläraruppdragen ut i Laholms kommun? - förväntade 

resultat 

     Carin Källström 

 

c) Information från verksamheten 

 Inbjudan till försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 

 Förskoleplatser 

 Paviljonger 

 Utredning angående framtida förskoleplatser  

Per Jangen 

     

d) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

        Bo Tengqvist (S) 

                           Helene Nilsson (KD) Villemo Ekman (S) 

_____ 

 

      

 


