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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 januari 2018 

 
Protokollet som justerats den 25 januari 2018, 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 26 januari 

till och med den 18 februari 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:40, ajournering kl.15:10-15:30 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Lennart Svensson (V), ersättare 

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef  

 Per Jangen §§1-5,8-12 

 Isa Norell, ekonom§§ 1-2 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef §§ 6-7 

 Sophia Sävås, skoljurist §13 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 januari klockan 15:30 

 

Paragrafer  §§ 1-13 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2016-000207  

 

Uppföljning av Intern kontrollplan år 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av internkon-

trollplanen för år 2017 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 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets uppföljning av den interna kontroll- 

planen för år 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen/Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2017-000262  

 

Intern kontrollplan år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar intern kontrollplan för år 2018.  

 

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 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen/Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2017-000202  

 

Svar på revisionsgranskning av systematisk långtidsplanering - 

lokalförsörjning inom förskola och skola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2018 som svar på revis-

ionsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat den systematiska långtidsplaneringen och lokal-

försörjningen inom förskola och skola. Syftet med granskningen har 

varit att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommun-

styrelsens systematiska långtidsplanering och lokalförsörjningen 

inom förskola och skola.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det saknas en syste-

matisk samordning som kan ge ansvariga politiker och tjänstemän en 

sammantagen bild av lokalbeståndet kontra lokalbehov som kan vara 

underlag för strategiska beslut.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

-Att ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbe-

stånd kontra lokalbehov och kan vara underlag för strategiska beslut 

-Att kartlägga lokalförsörjningsprocessen  

 

Kommunrevisionen önskar svar på granskningen senast den 26 janu-

ari 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2017-Granskning av systematisk långtidsplane-

ring-lokalförsörjning inom förskola och skola. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2017-000234  

 

Yttrande över riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kom-

mun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom riktlinjerna för hante-

ring av arkiv i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2005 det nuvarande arkivreglementet för 

arkivhantering i Laholms kommun. Kommunen har sedan dess ge-

nomgått både organisatoriska förändringar och förändringar i hante-

ringen av information. Det innebär bland annat ett behov av ett upp-

daterat styrdokument för hur arkivhanteringen bör se ut för att följa 

dels den aktuella lagstiftningen såväl som kunna vara applicerbart i 

myndigheter och bolag. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat riktlinjerna för ytt-

rande till berörda nämnder och bolag och önskar barn- och ungdoms-

nämndens yttrande senast den 29 januari 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun date-

rad den 1 november 2017. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2018. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000011  

 

Begäran om utökning av lokalytor vid Veingeskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-

munfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta elevtals-

ökningar på Veingeskolan från och med höstterminen 2018 i form av 

paviljonger anpassade för fritidshems/förskoleklassverksamhet.  

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000139  

 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete- Kunskap och  

lärande 

 

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 Kunskap och lärande 

 

Beslutsunderlag 

Rapport- Uppföljning av målområde” kunskap och lärande” den 1 

november 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2017-000139 

 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - Övergångar 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 Övergångar och samverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av målområdet Övergångar och samverkan den 4 de-

cember 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2018-000024  

 

Barn- och ungdomsnämndens årliga enkät 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte genomföra sin årliga 

enkät under 2018. 

Barn- och ungdomsnämnden upplåter till Barns- och ungdomskon-

toret att se över och revidera verksamhetens uppföljnings och utvär-

deringsverktyg för att kunna mäta nämndens uppsatta mål. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under ett antal år genomfört barn- och ung-

domsnämndens årliga enkät. Syfte med enkäten har varit nämndens 

behov om insamling för uppföljning och rapportering av nyckeldata 

inom verksamheten, samt nämndens önskan om att delta i den nat-

ionella jämförelsen inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser.  

Barn- och ungdomsnämnden genomförde ”som vanligt” sin enkät 

under våren 2017, men står nu inför ett vägval avseende sin årliga 

enkät och dess genomförande.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2014-000355  

 

Riktlinjer gällande förstärkt peng till nyanlända barn och  

elever 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att riktlinjer gällande förstärkt 

peng till nyanlända barn och elever upphör att gälla fr.o.m. 1 februari 

2018.  

 

Ärendebeskrivning 

December 2014 beslutade barn- och ungdomsnämnden om att anta 

riktlinjer gällande förstärkt peng till nyanlända barn och elever. Den 

förstärkta pengen för nyanlända syftar till att fördelar resurser till 

förskolan och skolan efter barn/elevers behov och därmed öka förut-

sättningarna för likvärdig utbildning. Riktlinjerna antogs då barn- 

och ungdomsnämnden hade tilldelats extra anslag med 1 000 tkr mot 

bakgrund av ökade utmaningar i kombination med ökade volymer av 

antalet nyanlända barn och elever. 

 

Den förstärkta pengen för nyanlända utgör idag en marginell del i 

jämförelse med tilldelning av ordinarie skolpeng och statsbidrag. Be-

dömning görs att medlen som tidigare har fördelats genom förstärkt 

peng för nyanlända, ger bäst resultat om de istället fördelas till elever 

i årskurs 7-9.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 27 december 2017.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2018-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna     

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 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 anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning. 

      

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 17 januari 2018.     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000002  

 

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 2018. 

                      Förteckning över anmälningar den 17 januari 2018. 

  _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2018-000004  

 

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 17 januari 2018     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

      

Information från verksamheten 

 Parkskolan 

 Lagaholmsskolan 

 

GDPR - den nya dataskyddsförordningen  

Sophia Sävås 

 

Skadeståndsärende BEO 

Sophia Sävås 

 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Helene Nilsson (KD)/Villemo Ekman (S) 
                      _____ 
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