
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

§ Ärendelista 
 

§ 66 Dnr 2018-000005 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 67 Dnr 2018-000280 

Nämndsplan och budget för år 2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021 

§ 68 Dnr 2018-000391 

Budget skolskjuts 2019 

§ 69 Dnr 2018-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 70 Dnr 2018-000002 

Anmälningar 

§ 71 Dnr 2018-000004 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 72 Dnr 2018-000003 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 73 Dnr 2018-000169 

Begäran om utökning av lokalytor i Knäred (förskola) 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 augusti 2018 

 
Protokollet som justerats den 31 augusti 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 31 augusti 

till och med den 23 september 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (9) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 14:50 

 

 

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 

 Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Sten Candell (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Louise Robertsson, ekonom §§66-68 

 Isa Norell, ekonom §§66-68 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare §§66-67 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare §§66-67 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

   

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 augusti klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 66-73 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2018-000005  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi, januari till 

juli månad 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-juli månad 2018. 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2018-000280  

 

Nämndsplan och budget för år 2019 samt ekonomisk plan år 

2020–2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan och budget för 

år 2019 samt ekonomisk plan för 2020–2021 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för ar-

betet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2019 samt 

ekonomisk plan 2020 - 2021.  

 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsplan 2019  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2018-000391  

 

Budget skolskjuts 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom Hallands-

trafiken AB:s förslag till budget för kalenderåret 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken har den 5 juli 2018 översänt ett förslag på budget 

för skolskjuts för år 2019. Barn- och ungdomsnämnden ska senast 

den 30 september 2018 lämna besked till Hallandstrafiken avseende 

budgeten. Hallandstrafiken AB:s budgeterade kostnad för kalender-

året 2019 avseende skolskjutsberättigade elever uppgår till 18 687 

000 kr + 300 000 kr i administrativa kostnader. Den budgeterade 

kostnaden 2019 är 612 000 kr eller 3,4% högre än prognostiserat be-

lopp 2018 och 492 500 kr högre än budgeterat belopp för 2018. Bud-

geterad administrativ kostnad ingår i beloppen och ökar med 0,5% 

eller 1 500 kr. Skälet till beräknade kostnadsökningen avseende tra-

fikkostnader för 2019 är att index ökar med 3,4% från ett snitt på 

19,29% till 22,69%, där den största förklaringen är en fortsatt upp-

gång vad gäller bränslepriset. Upphandlingskostnaderna ingår i de 

administrativa kostnaderna. Barn- och utbildningsnämnden har för 

avsikt att begära intern budgetkompensation för ökningen. 

 

Beslutsunderlag 

Hallandstrafikens skrivelse med budget för skolskjuts 2019, den 5 

juli 2018. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallandstrafiken    

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 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 22 augusti 2018.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 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 22 augusti 2018. 

Förteckning över anmälningar den 22 augusti 2018.     

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 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 anmäl-

ningar redovisas vid nästkommande nämndssammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda kränkningar den 22 augusti 2018.     

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

• Uppstartsdag 

• Rekryteringar 

• Lärarbehörighet 

                      Richard Mortenlind 

___ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-08-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2018-000169  

 

Begäran om utökning av lokalytor i Knäred (förskola) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att Kommunstyrelsen av Kom-

munfastigheter i Laholm AB beställer lokaler för att möta den ökade 

efterfrågan på förskoleplatser i kommunen i form av en paviljong 

som motsvarar en förskoleavdelning i Knäred.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2015 i samband med de-

lårsrapporten om nya riktlinjer gällande nämndernas lokalbehov. 

Framställningen till kommunstyrelsen om förhyrning av lokaler sak 

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 finan-

siera de tillkommande lokalkostnaderna, vilket behov som motiverar 

förhyrningen samt konsekvenser av utebliven förhyrning. Finansie-

ringen kan ske inom befintliga medel eller externa bidrag och ersätt-

ningar. I de fall det krävs tillkommande resurser i form av utökad 

budgetram måste detta också framgå. 

Efterfrågan på förskoleplatser i Laholms kommun fortsätter att sta-

digt öka. I de delar av kommunen med störst tillväxt, har kommunen 

inte alltid kunnat erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. På grund 

av generationsväxling i inlandet samt ökat födelsetal står vi nu i akut 

behov av att utöka antalet förskoleplatser i Knäred.      

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018.      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 


