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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 februari 2020 

 
Protokollet som justerats den 28 februari 2020, 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 28 februari 

till och med den 22 mars 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 17:15, ajournering 15:00-15:20  

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)  

 

Övriga deltagande  Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Louise Robertsson, ekonom §§ 8-12 

 Anna Ericsson, rektor § 17 

 Monica Williamsson, projektledare § 17  

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

Utses att justera Annita Asplid (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 februari klockan 08:30 

 

Paragrafer  §§ 8-17 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annita Asplid (S) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2020-000051  

 

Bokslut och årsredovisningen för 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år  

2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden vill att barn- och ungdomskontoret  

redovisar nämndens del i uppföljningen av uppdragen från kommun-

fullmäktige 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen kommunal bokföring och redovisning ska för varje rä-

kenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och 

en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redo-

göra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och 

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Redovisningen 

skall även utgöra underlag för styrning och uppföljning och ansvars-

utkrävande av nämndernas verksamheter. Det är därför viktigt att 

årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäktige kan få 

en verklig återkoppling mot den budget och de mål som beslutades 

för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga 

ingångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kommande årsverk-

samhet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Lönnstam (MED): Återremiss då det är svårt att följa vad som 

avses under punkt 6. Uppföljning från kommunfullmäktige. Då det 

inte framgår att man avser kommungemensam nivå. 

 

Gunilla Waldeman (C) med instämmande av Anita Fast (M) och 

Annita Asplid (S): Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredo- 

visningen för år 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden vill att barn- och ungdomskontoret  

redovisar nämndens del i uppföljningen av uppdragen från kommun-

fullmäktige 2020. 

 

 

                                                                                              Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

                      Forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska behandlas på dagens samman-

träde eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet 

ska behandlas på dagens sammanträde. 

   

Därefter frågar ordföranden om nämnden kan bifalla Gunilla Walde-

mans med flera yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden 

bifaller detsamma. 

                                        

Beslutsunderlag 

Förslag till årsredovisning för 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 6. 

 

Reservation 

Martin Lönnstam (MED) 

Anita Folden (SD) 

 

Ersättarens mening 

Helene Nilsson (KD), Lennart Svensson (V) och Jessica Andersson 

(LP) stödjer beslutet. 

 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2020-000054  

 

Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 

2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investeringsbud-

get för år 2020 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 ombudgeteras. 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 

2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 7. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2019-000052  

 

Uppföljning av Intern kontrollplan år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av internkon-

trollplanen för år 2019 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 ungdomsnämnden fastställde för verksamhetsåret 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets uppföljning av den interna kontroll- 

planen för år 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 8. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2020-000052  

 

Intern kontrollplan år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar intern kontrollplan för år 2020.  

 

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. 

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 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 9. 

__ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2020-000053  

 

Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens 

verksamheter 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 

hand- och växelkassor år 2020.  

 

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 

hänsyn 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 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 11. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2019-000469  

 

Yttrande över Biblioteksplan 2020-2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.  

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen plan 

för den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen för-

klarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen och beskri-

ver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 2020–2023. 

 

Vid periodens slut ska biblioteksplanen utvärderas och revideras. 

Kultur- och utvecklingsnämndens biblioteksorganisation har huvud-

ansvaret för genomförande och uppföljning av biblioteksplanen. 

Biblioteksplanen ska kopplas till en årlig enhetsplan där 

satsningsområden och aktiviteter beskrivs mer utförligt. Kultur- och 

utvecklingsnämnden har remitterat biblioteksplanen till övriga 

nämnder för yttrande senast den 29 februari 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2020. 

Remiss Biblioteksplan 2020–2023. 

Beredningsutskottets protokoll den 11 februari 2020, § 10. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2020-000003  

 

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 rektor. Vidare är rektor skyldig att anmäla att ett 

barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvudman-

nen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden 

när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas vid nästkom-

mande nämndssammanträde.      

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 19  

februari 2020.      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2020-000001  

 

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 19 februari 2020.  

Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 11 

februari §§ 6–14     

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2020-000002  

 

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 19 februari 2020.  

Förteckning över anmälningar den 19 februari 2020.      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Verksamhetsplan 2020 

Revisionsrapport upphandling 

Slöjdmöbler till Glänningeskolan  

Status rekrytering- rektorer 

Richard Mortenlind 

 

Arbete med kränkande behandling -Vallbergaskolan 

Anna Ericsson rektor  

 

Byggnationer, uppföljning 

Monica Williamsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 




