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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 30 maj 2018 

 
Protokollet som justerats den 1 juni 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 1 juni 

till och med den 23 juni 2018 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  
 

Plats och tid Säbyholms Gård, klockan 13:15 – 16:00, ajournering 14:30-15:00 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Magnusson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anita Folden (SD) 

  

Övriga deltagande  Louise Robertsson, ekonom § 48 

 Isa Norell, ekonom § 48 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Sophia Sävås, skoljurist §§ 48–52 

 Carin Källström, bitr. utbildningschef  

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

  

Utses att justera Eva Ågren Svensson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 juni klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 48-57 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Eva Ågren Svensson (MP)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2018-000239  

 

Budgetuppföljning 1 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 2018 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överlämnar den 

till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

 

Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och kom-

munfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför handlägga upp-

följningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver redovisning av 

beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärk-

ningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade verk-

samheten.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1, 2018 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 35 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2018-000246  

 

Yttrande över förslag till ändring i reglementen  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden avslår barn- och ungdomskontorets  

yttrande daterat den 14 maj.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändring i regle-

menten för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur -

och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och social-

nämnden. De reviderade reglementena innebär att kommunens 

nämnder var för sig blir anställningsmyndigheter från och med den l 

september 2018. Förvaltningscheferna ska vara anställda av kom-

munstyrelsen. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat för-

slag till reglementen till barn- och ungdomsnämnden,  

kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och 

socialnämnden för yttrande senast den 31 maj 2018.  

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M): Bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 

I förslaget instämmer Angela Magnusson (M), och Eva Ågren 

Svensson (MP). 

 

Bo Tengqvist (S): Avslag till beredningsutskottets förslag. I förslaget 

instämmer Villemo Ekman (S), Martin Lönnstam (-), Anita Folden 

(SD) och Gareth Bush (L). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar att avslå beredningsutskottets förslag 

dvs, att avslå barn- och ungdomskontorets yttrande. 

 

Protokollsanteckning 

Gareth Bush (L) beviljas följande anteckning till protokollet:  

Ärendet bör behandlas efter kommunalvalet 2018.  

   

 

 

                                                     Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

                      Forts. 

 

Reservationer 

Jonas Hellsten (M), Angela Magnusson (M), Eva Ågren Svensson 

(MP) och Maria Bronelius (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ajournering 

Under behandlingen av ärendet beslutar nämnden om 10 minuters 

ajournering. 

 

                     Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse/yttrande den 14 maj 

2018. 

Remiss av förslag till ändring i reglementen 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 36 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2018-000296  

 

Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskri-

minering och trakasserier  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att riktlinjer gällande åtgärder 

mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier upphör 

att gälla för att istället ersättas av rutiner på verksamhetsnivå.   

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer gällande nämndens arbete för att motverka 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier beslutades i 

januari 2014. Barn- och ungdomskontoret uppdaterar kontinuerligt 

nämndens riktlinjer vid behov, exempelvis vid nya lagkrav. Barn- 

och ungdomskontoret avser nu att göra förändringar gällande den 

rapportering som sker till huvudmannen av kränkande behandling, 

vilken innebär att rapporteringen istället flyttas över till huvudman-

nens systematiska kvalitetsarbete. Vidare behöver riktlinjerna anpas-

sas med anledning av den implementering som pågår av dataskydds-

förordningen.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-

ring och trakasserier.  

Tjänsteskrivelse barn- och ungdomskontoret den 16 maj 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 37 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2018-000076 

 

Dataskyddsombud för Barn- och ungdomsnämnden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser Jessica Karlsson till dataskydds-

ombud för barn- och ungdomsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska 

verksamheten anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-

stiftningen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden antog den 28 februari 2018 riktlinjer 

för behandling av personuppgifter inom barn- och ungdomsnämn-

dens verksamhetsområde. Enligt riktlinjerna ska barn- och ungdoms-

nämndens personuppgiftshantering representeras av ett dataskydds-

ombud. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018. 

                      Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 38 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2018-000076  

 

Personuppgiftssamordnare inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamhetsområde 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser följande funktioner inom barn- 

och ungdomsverksamheten till personuppgiftssamordnare;  

skoljurist, IKT-utvecklare och kommunsekreterare.  

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska 

verksamheten anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-

stiftningen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden antog den 28 februari 2018 riktlinjer 

för behandling av personuppgifter inom barn- och ungdomsnämn-

dens verksamhetsområde. Nämnden ska enligt riktlinjerna utse per-

sonuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna personupp-

gifts-behandlingen i det operativa arbetet. Den som utses som per-

sonuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till dataskydds-

ombudet. Personuppgiftssamordnaren ska inneha sakkunskap om 

gällande regler och vara ett stöd till verksamheten. Vidare ska per-

sonuppgiftssamordnaren se till att kompetensutveckling garanteras i 

den egna verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 39 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2018-000295  

 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, målområde  

normer och värden 

 

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 normer och värden. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av målområde normer och värden läsåret 2017/2018.  

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2018, § 39 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 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 maj 2018. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 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 22 maj 2018. 

 _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 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 maj 2018. 

Förteckning över anmälningar den 22 maj 2018      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

 

 Förskoleplatser 

 Skottorpsskolan 

_____ 

      

 

 




