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Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 2018 
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Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter 

2018 

§ 17 Dnr 2017-000251 

Yttrande över planprogram för Mellbystrand centrum 

§ 18 Dnr 2017-000160 

Yttrande över motion om att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

§ 19 Dnr 2018-000076 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamhetsområde 

§ 20 Dnr 2018-000004 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 21 Dnr 2018-000002 

Anmälningar 

§ 22 Dnr 2018-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 23 Dnr 2018-000003 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 februari 2018 

 
Protokollet som justerats den 5 mars 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 5 mars 

till och med den 28 mars 2018 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:20, ajournering kl.15.15–15.35 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Charlotta Alsbjer (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anita Folden (SD) 

  

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

  

 Isa Norell, ekonom §§14-16 

 Louise Robertsson, ekonom §§14-16 

 Richard Mortenlind, utbildningschef  

 Per Jangen, §§14, 23 

      Monica Williamsson, enhetschef, EFI § 23 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 5 mars klockan 13:00 

 

 

Paragrafer  §§ 14-23 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2018-000036  

 

Bokslut och årsredovisningen för 2017 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år 

2017 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.  

 

                     Beslutsunderlag 

                     Bokslut och årsredovisning för 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C):Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsre-

dovisningen för år 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

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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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2018-000075  

 

Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 

2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investerings- 

budget för år 2018 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 

Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden år 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2018-000035  

 

Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamheter 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 

hand- och växelkassor år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

hand-och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunsty-

relsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast använ-

das för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om handkas-

sor skall bland annat följande beaktas:  

 

1.handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet. 

 

2.antalet handkassor bör begränsas. 

 

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, 

bör nämnden överväga om kassan skall upphöra. Löpande föränd-

ringar under året beslutas av utbildningschefen på delegation. 

  

Beslutsunderlag 

Förteckning över hand- och växelkassor år 2018. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen    
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2017-000251  

 

Yttrande över planprogram för Mellbystrand centrum 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från 

Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i 

söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort 

sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbyst-

rand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga 

torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhan-

tering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.  

 

Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksam-

heter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga 

platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för 

ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För 

att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader 

i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan 

två och fyra våningar höga. Planprogrammet upprättas med normalt 

planförfarande och är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygg-

lagen (PBL 2010:900).  

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandling, planprogram för Mellbystrands centrum 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2017-000160  

 

Yttrande över motion om att införa syskonförtur på kommunens 

förskolor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.   

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Thomas Lövenbo (SD) 

att kommunen ska införa syskonförtur på kommunens förskolor. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och ung-

domsnämnden för yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om syskonförtur på kommunens förskolor den 25 augusti 

2017. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Folden (SD), Gareth Bush (L): Bifall till motionen. 

 

Jonas Hellsten (M): Bifall till beredningsutskottets förslag, d.v.s. att 

motionen avslås.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets för-

slag. 

 

Reservation 

Gareth Bush (L) och Anita Folden (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2018-000076  

 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom barn- och 

ungdomsnämndens verksamhetsområde 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer för behandling av  

personuppgifter inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsom-

råde.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning föra hantering 

av personuppgifter ikraft. Med anledning av den nya lagstiftningen 

behöver hanteringen av personuppgifter anpassas inom nämndens 

verksamhetsområde. Barn- och ungdomsnämnden är personupp-

giftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser barn- och 

ungdomsnämndens verksamhet. De föreslagna riktlinjer omfattar 

bland annat de grundläggande principerna, ansvaret, de olika rollerna 

som måste finnas för att arbetet ska fungera, de lagliga grunderna för 

behandling av personuppgifter samt rutiner och register för behand-

lingar.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Laholms kommun, 

barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 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 21 februari 2018.     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 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 21 februari 2108. 

Förteckning över anmälningar den 21 februari 2108.     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 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 21 februari 2108.     
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

 Bokslut/årsredovisning 

 Behov av platser i förskola/skola 

 Verksamhetsplan 

 Heldag om barn- och ungdomars psykiska hälsa 

Richard Mortenlind  

 

Återrapport- Fjärrundervisning i modersmål  

Monica Williamsson  

 

Lokalbehov/status pågående projekt 

Per Jangen 

 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Villemo Ekman (S) 

      

 

 


