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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 17.40 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
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 Maria Lundvall, kommunsekreterare  
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Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande ______________________________  ______________________________ 
 Maria Lindau (SD) ej § 70 Jonas Hellsten (M) § 70



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 60 Dnr 2015-000115  
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning. Beredningsutskot-
tets protokoll den 15 juni 2015, § 36. 
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 61 Dnr 2015-000195  
 
Skolskjutsplan 2015/2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner skolskjutsplan för läsåret 
2015/2016. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden har att fastställa skolskjutsplan för läså-
ret 2015/2016. 
 
Beslutsunderlag 
Skolskjutsplan för läsåret 2015/2016 som presenteras muntligt vid 
sammanträdet. Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 
37. 
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 62 Dnr 2015-000055  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2015 – 
Nyckelpigans förskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Laholms kommun gör bedömningen att Medborgarskolan region 
Väst, huvudman för den fristående förskolan Nyckelpigan, följer för-
fattningarnas krav och avslutar därmed tillsynen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 38. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Medborgarskolan Region Väst, Nyckelpigans förskola 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 63 Dnr 2015-000058  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2015 - 
Grävlingens förskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Laholms kommun gör bedömningen att Föräldrakooperativet Gräv-
lingen, huvudman för den fristående förskolan Grävlingen, följer för-
fattningarnas krav och avslutar därmed tillsynen.  
   
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
   
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 39. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Grävlingen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 64 Dnr 2015-000057  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2015 - Öringe 
Montessoriförskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Laholms kommun gör bedömningen att Föräldrakooperativet Öringe 
Montessoriförening, huvudman för den fristående förskolan Öringe 
Montessoriförskola, följer författningarnas krav och avslutar därmed 
tillsynen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
  
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 40. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Öringe Montessoriförening 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 65 Dnr 2015-000059  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2015 - 
Guldgruvans förskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap. 11 § skollagen tilldelar Laholms kommun 
Personalkooperativet Guldgruvan, huvudman för den fristående 
förskolan Guldgruvan, en anmärkning vad gäller: 

1. Ledarskap och organisering av utbildningen (2 kap. 9-10 §§ 
skollagen). 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
  
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 41. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Personalkooperativet Guldgruvan 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 66 Dnr 2015-000060  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kom-
mun 2015 - Kungabarns förskola och fritidshem 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap. 10 § skollagen förelägger Laholms kommun 
föräldrakooperativet Kungabarn, huvudman för den fristående för-
skolan och fritidshemmet Kungabarn, att vidta nedanstående åtgär-
der senast den 30 oktober 2015 för att avhjälpa påtalade brister: 

1. Huvudmannen ska se till att förskolan och fritidshemmet 
bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 
(skollagen 4 kap. 2 §). 

2. Huvudmannen ska se till att det på förskolan och 
fritidshemmet årligen upprättas en plan mot kränkande 
behandling för respektive verksamhet (skollagen 6 kap. 8 §). 

3. Huvudmannen ska säkerställa att fritidshemmet stimulerar 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en 
meningsfull fritid och rekreation (skollagen 14 kap. 2 §). 

 
Med stöd av 26 kap. 11 § skollagen tilldelar Laholms kommun för-
äldrakooperativet Kungabarn, huvudman för den fristående försko-
lan och fritidshemmet Kungabarn, en anmärkning vad gäller: 

1. Huvudmannen ska se till att det systematiska kvalitetsarbetet 
dokumenteras (skollagen 4 kap. 6 §). 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
 
 
 
 
                   forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

 
Forts § 66 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 42. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Kungabarn 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 67 Dnr 2015-000054  
 
Tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 2015 - Abacus 
Montessoriförskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap. 10 § skollagen förelägger Laholms kommun 
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening, huvudman för 
den fristående förskolan Abacus montessoriförskola, att senast den 
30 oktober 2015 vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister: 

1. Huvudmannen ska se till att förskolan bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå (skollagen 4 kap. 2 
§). 

2. Förskolechefen ska se till att förskolan bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 § och 
Lpfö 2.7). 

3. Huvudmannen ska se till att det systematiska kvalitetsarbetet 
dokumenteras (skollagen 4 kap. 6 §). 

4. Förskolechefen ska verka för att utbildningen utvecklas vid 
förskolan (skollagen 2 kap. 9 §) 

5. Huvudmannen ska se till att förskolechefen ansvarar för 
enhetens inre organisation och ansvarar för att fördela 
resurser efter barnens olika förutsättning och behov 
(skollagen 2 kap. 10 §). 

6. Huvudmannen ska se till att det på förskolan årligen upprättas 
en plan mot kränkande behandling (skollagen 6 kap. 8 §). 

7. Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för att anmäla, 
utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling (skol-
lagen 6 kap. 10 §). 

8. Huvudmannen ska skapa rutiner för att säkerställa att barn i 
behov av särskilt stöd ges det stöd som deras speciella behov 
kräver (skollagen 8 kap. 9 § ). 

9. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheten 
ges möjlighet till kompetensutveckling (skollagen 2 kap. 34 
§, 1 st). 

10. Huvudmannen ska se till att förskollärare och annan personal 
vid förskoleenheten har nödvändiga insikter i de föreskrifter 
som gäller för skolväsendet (skollagen 2 kap. 34 §, 2 st). 

11. Huvudmannen ska se till att det vid förskolan finns ett forum 
för samråd (skollagen 4 kap. 13 §). 
 

                  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

Forts § 67 
 

12. Huvudmannen ska se till att barn erbjuds en trygg omsorg där 
regelbundna måltider serveras utan att det går för lång tid 
mellan måltiderna (skollagen 8 kap. 2 §).    

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 43. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening. 
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§ 68 Dnr 2015-000056  
 
Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms 
kommun 2015 - Möllans förskola och Kvarnens fritidshem 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap.10 § skollagen förelägger Laholms kommun 
Föräldrakooperativet Möllan, huvudman för Möllans förskola och 
Kvarnens fritidshem, att senast den 30 oktober 2015 vidta 
nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister: 

1. Förskolechefen ska se till att förskolan bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 § och 
Lpfö 2.7). 

2. Huvudmannen ska se till att det på förskolan och fritidshem-
met årligen upprättas en plan mot kränkande behandling för 
respektive verksamhet (skollagen 6 kap. 8 §). 

3. Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för att anmäla, 
utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling (skol-
lagen 6 kap. 10 §). 

4. Huvudmannen ska skapa rutiner för att säkerställa att barn i 
behov av särskilt stöd ges det stöd som deras speciella behov 
kräver (skollagen 8 kap. 9 § ). 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 26 kap § 4 skollagen (2010:800) ska en kommun ha tillsyn 
över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är att genom en självständig 
granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i de lagar 
och andra föreskrifter inom skolväsendet. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åt-
gärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som 
upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att 
arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 
och rätta till eventuella fel och brister. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport från barn- och ungdomskontoret den 9 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 44. 

   _____ 

 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Möllan    
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§ 69 Dnr 2015-000170  
 
Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete år 
2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
och överlämnar redovisningen för information till kommun-fullmäk-
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 
huvudmän, 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 
huvudmannanivå 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 
beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är indelat i tre områden; 
kunskap och lärande, övergång och samverkan samt normer och 
värden.  
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av målområde ”Normer och värden” den 8 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 45. 
_____ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 Dnr 2014-000269  
 
Allarps förskola- underlag till förstudie 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
projektering genomförs för en ny förskola i Allarpsområdet. 

2. Barn- och ungdomsnämnden förordar Alternativ 1, en för-
skola som motsvarar förskolorna i Lilla Tjärby och Hishult 
där förskolan byggs i en etapp. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2014 beställt en förstudie av 
förutsättningarna för nybyggnad av förskola i Allarpsområdet. Av 
beställningen framgår att efterfrågan på förskoleplatser i kommunens 
södra delar har ökat stadigt de senaste åren. För att möta det omedel-
bara behovet har en förskoleavdelning placerats i en paviljong vid 
Skottorpsskolan. Sett till detaljplaner för området ser kommunen 
Allarpsområdet som lämpligt för placering av en ny förskola. I 
beställningen framgick att Laholms kommun nyligen slutfört bygget 
av två förskolor och att den nya förskolan skulle utgå från dessa. 
Utredningen ska ta fram två alternativ, ett alternativ med en förskola 
med två avdelningar med möjlighet att bygga ut förskolan. Det andra 
alternativet skulle vara att bygga en förskola med fyra avdelningar 
direkt. 
 
Kommunfastigheter i Laholm har utrett frågan och bolagets styrelse 
har, 2014-12-09, fattat beslut om att två förslag ska presenteras i den 
begärda förstudien.  
1. En förskola 2 resp. 4 avdelningar som bygger på projekteringen 
för förskolan i Lilla Tjärby. 
2. En förskola 2 resp. 4 avdelningar som bygger på koncept Flexator. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från kommunfastigheter i Laholm AB. Tjänsteskrivelse 
från barn- och ungdomskontoret den 10 juni 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 46. 

  

 

 

      

                         forts 
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Forts § 70 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Gareth Bush (FP) och 
Helene Nilsson (KD):  

1. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
projektering genomförs för en ny förskola i Allarpsområdet. 

2. Barn- och ungdomsnämnden förordar Alternativ 1, en för-
skola som motsvarar förskolorna i Lilla Tjärby och Hishult 
där förskolan byggs i en etapp. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 

 
På grund av jäv deltar inte Maria Lindau (SD) i handläggning av 
ärendet. 
_____ 
 
Ersättarens mening 
Lennart Svensson (V): Stödjer Hellsten m.f.ls förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2015-000190  
 
Uppföljning av verkställigheten av barn- och ungdomsnämn-
dens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2015 framgår 
det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämndens 
beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas två gånger per 
år. 
 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som fattades 
av barn- och ungdomsnämnden under 2014. De beslut som redovisas 
är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om åtgärder som 
ska vidtas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 27 maj 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 47. 
_____ 
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§ 72 Dnr 2015-000200  
 
Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsundersökning 2015 - årlig 
enkät 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden genomför årligen en enkätundersök-
ning bland föräldrar och elever inom nämndens verksamheter. Enkä-
ten genomfördes i april. 
 
Beslutsunderlag 
Enkäten för år 2015 har nu bearbetats och redovisas på 
sammanträdet. Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2015, § 
48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redo-
visningen till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 

  _____ 
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§ 73 Dnr 2015-000147  
 
Redovisning av delegationsbeslut 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 mars 2011, § 23 att 
justeraren ska välja två av de anmälda delegationsbesluten i samband 
med justeringen, som ska redovisas muntligt av delegaten vid följande 
sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 21 maj valde justeraren följande 
delegationsbeslut för redovisning: 
 

Delegat Beslut 
Rektor  Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgifter 

om kränkande behandling 
Utbildningschef Beslut om disposition av samfondens av-

kastning 
_____ 
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§ 74 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-
serier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och ung-
domsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på 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 
förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig att an-
mäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till 
huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
18 juni 2015. 
_____ 
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§ 75 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 18 juni 2015. 
_____ 
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§ 76 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 18 juni 2015. 
_____ 
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§ 77 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Ritning Knäredsskolan 

Per Jangen 
b) Inför arbetet med Kommunplan och nämndsplan 2016 

Per Jangen 
c) Kommande statsbidrag 

Per Jangen 
d) Resultat konsttävlingen 

Per Jangen 
e) Leda för resultat (SKL) 

Per Jangen 
f) Information från verksamheten 

*Rekrytering av skolpsykolog 
*Sommarskola 
Per Jangen 
 

_____ 
 
 
 


