
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-03-27 

 

§ Ärendelista 
 

§ 24 Dnr 2019-000095 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 25 Dnr 2018-000470 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2019 

§ 26 Dnr 2019-000096 

Bruttobudgetförändringar 2019 

§ 27 Dnr 2019-000129 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan 

§ 28 Dnr 2019-000128 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 

§ 29 Dnr 2018-000436 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 2018, kunskap 

och lärande 

§ 30 Dnr 2019-000130 

Val av kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

§ 31 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 32 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 33 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 34 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 mars 2019 

 
Protokollet som justerats den 27 mars 2019, 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 2 april 

till och med den 25 april 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:20, ajournering 14:30-15:00  

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Angela Johansson (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Therese Norrman (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Anita Folden (SD) 

  

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare §§ 24-31, 34a  

      Per Uppman, Kunskapsförskolan, § 34a 

    Ankie Almroth, Kunskapsförskolan, § 34a 

 Cassandra Hallberg, AITSA AB, § 34a 

    Mårten Lundqvist, LW Förvaltning AB, § 34a 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Isa Norell, ekonom §§ 24-26  

 Louise Robertsson, ekonom §§ 24-26 

 Monika Williamsson, enhetschef EFI, § 34c 

 Sophia Sävås, skoljurist §§27-28 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Anita Folden (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 april klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 24-34 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Folden (SD) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 24 Dnr 2019-000095  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-februari  

månad 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 13. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 25 Dnr 2018-000470  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 

för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-

dernas bruttobudgetförslag. Detta för att uppnå jämförbarhet mellan 

budget och redovisning samt för att bilda underlag för finansiella 

bedömningar och sammanställningar. Det innebär att samtliga 

kostnader och intäkter inom nämndens verksamhetsområden ska tas 

upp i budgeten. Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska 

respektive nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssyn-

punkt är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som 

verksamheten sedan kommer att redovisas. Det finns möjlighet för 

nämnden att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsätt-

ning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana föränd-

ringar ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut i december 2018 baserade sig 

på nämndens resursfördelningssystem. De kommunala enheterna 

fördelar tilldelade resurser inom sina olika verksamhetsområden. 

Detta innebär att resurser flyttas mellan verksamheterna inom re-

spektive ansvarsområde. De största omdisponeringarna sker mellan 

fritids och skola. Barn- och ungdomsnämnden behöver godkänna 

dessa omdisponeringar av tilldelade resurser mellan verksamheter-

na. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till internbudget för barn- och ungdomsnämnden år 2019. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 14. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 26 Dnr 2019-000096  

 

Bruttobudgetförändringar 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudget-

förändring avseende internbudget 2019. Intäkter och kostnader ökas 

med 197 tkr i förhållande till tidigare beslutad bruttoram.  

Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-

dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 

och intäkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i bud-

geten. Nämnden har möjlighet att förändra sin budgets bruttoom-

slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-

verkas. Sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. För 

att anpassa den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter den 

framarbetade internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 197 

tkr på intäkts- respektive kostnadssidan. Nettoeffekten blir noll.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 15. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 27 Dnr 2019-000129  

 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens dokument-

hanteringsplan   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar gallringsfrister för de handlingar 

som framgår av barn- och ungdomskontorets förslag till  

dokumenthanteringsplan.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Laholms kommuns riktlinjer för hantering av arkiv 

ska varje nämnd upprätta en systematisk förteckning som beskriver 

myndighetens aktuella information och hur den hanteras, en så kal-

lad dokumenthanteringsplan. Barn- och ungdomskontoret har arbe-

tat fram ett reviderat förslag till dokumenthanteringsplan för barn- 

och ungdomsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till reviderad dokumenthante-

ringsplan. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 18. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 28 Dnr 2019-000128  

 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegations-

ordning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets 

förslag till reviderad delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomskontoret har utarbetat ett förslag på en revide-

ring av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning.  Delegat-

ionsordningen reglerar vilka beslut som barn- och ungdomsnämn-

den delegerar till tjänstepersoner inom barn- och ungdomsverksam-

heten.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderad delegationsordning. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 17. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 29 Dnr 2018-000436  

 

Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 

2018, 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 utbildning-

en. 

 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 

analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-

mannanivå inom utbildning. Kommunfullmäktige kommer samti-

digt att informeras om beslutade åtgärder samt om eventuella utma-

ningar 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 områ-

den; kunskap och lärande, övergång och samverkan samt normer 

och värden.       

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av målområde kunskap och lärande  

Beredningsutskottets protokoll den 19 mars 2019, § 16. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 30 Dnr 2019-000130  

 

Val av kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner indelningen av kontakt-

politiker för mandatperioden 2019-2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Val av kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på fördelning daterat den 18 mars 2019.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 31 Dnr 2019-000007  

 

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 19 mars 2019. 

Protokoll från barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 

19 mars §§ 13-19. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 32 Dnr 2019-000005  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på förskolan/skolan som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att 

anmäla detta till förskolechef/rektor. Vidare är förskolechef/rektor 

skyldig att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande 

behandling till huvudmannen. Rektor/förskolechef ska omgående 

anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. 

Dessa anmälningar redovisas vid nästkommande nämndssamman-

träde. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 19 

mars 2019.  

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 33 Dnr 2019-000006  

 

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 den19 mars 2019. 

Förteckning över anmälningar den 19 mars 2019.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 34 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A)  Besök av Kunskapsförskolan 

 

B)  Information från verksamheten 

 Sofiero förskola 

 Parkskolan  

Förskole- och grundskoleutredningen 

Skottorpsskolans utbyggnad  

Richard Mortenlind  

 

C)  Modersmålsvecka  

Monika Williamsson, enhetschef EFI   

 

 

 

 


