
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-27 

 

§ Ärendelista 
 

§ 89 Dnr 2016-000076 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2016 

§ 90 Dnr 2015-000054 

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kommun 2015 - Abacus 

Montessoriförskola 

§ 91 Dnr 2016-000004 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behandling 

§ 92 Dnr 2016-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 93 Dnr 2016-000004 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 94 Dnr 2016-000002 

Anmälningar 

§ 95 Dnr 2016-000005 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 oktober 2016 

 
Protokollet som justerats den 31 oktober 2016, 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 november 

till och med den 24 november 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:30, ajournering 15:15-15:35  

 

 

Beslutande Jonas Hellsten (M) ordf. 

 Per Persson (C) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M)   

 Martin Lönnstam (C)  

 Charlotta Alsbjer (C) §89, §95a 

 Helene Nilsson (KD) §§90- 95b-h 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Angela Magnusson (M) 

  

   

Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C) ersättare §§90-95b-h 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

   

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom, §89, §95 

 Monica Williamsson, chef enheten för flerspråkighet och integration §95a 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Villemo Ekman (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 oktober klockan kl. 13.00 

 

Paragrafer  §§ 89-95 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Villemo Ekman (S)
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2016-000076  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2016 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2016, § 64 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2015-000054  

 

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Laholms kom-

mun 2015 - Abacus Montessoriförskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid uppföljning av tidigare beslut om föreläggande konstaterar La-

holms kommun att huvudmannen för Abacus Montessoriförskola har 

vidtagit åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. La-

holms kommun bedömer att positiva effekter av åtgärderna kan ses i 

verksamheten, men att åtgärderna behöver verka över längre tid för 

att bristerna ska avhjälpas. Laholms kommun beslutar att avsluta till-

synen i denna del men kommer att följa upp effekter av åtgärderna 

vid nästa tillsyn, vilken genomförs våren 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Våren 2015 genomförde Laholms kommun, barn- och ungdoms-

nämnden, tillsyn av de fristående förskolorna belägna i kommunen. 

Vid nämndens sammanträde den 25 juni 2015 beslutades i ärendet. 

Abacus Montessoriförskola förelades då att vidta flera åtgärder sen-

ast den 30 oktober 2015. Huvudmannen inkom med en redovisning 

och barn- och ungdomskontoret gick igenom materialet samt träffade 

representanter från förskolan vid två tillfällen under hösten 2015. 

Vid nämndens sammanträde i februari 2016 kvarstod tre föreläggan-

den gällande följande: 

 Huvudmannen ska se till att förskolan bedriver ett systema-

tiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå (skollagen 4 kap. 2 

§).  

 Huvudmannen ska se till att förskolechefen ansvarar för en-

hetens inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 

efter barnens olika förutsättningar och behov (skollagen 2 

kap. 10 §).  

 Huvudmannen ska se till att personalen vid förskolenheten 

ges möjlighet till kompetensutveckling (skollagen 2 kap. 34 

§, 1 st) 

  

Abacus montessoriförskola skulle senast den 31 maj inkomma med 

redovisning enligt ovanstående. Huvudmannen har inkommit med en 

redovisning. 

 

 

 

  forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 4 oktober 

2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2016, § 65 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skottops montessoriförskola ekonomisk förening    
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2016-000004  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-

kasserier och diskriminering. Vid nämndens sammanträde i januari 

2014 reviderades riktlinjerna. 

 

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 skyldig 

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

ling till huvudmannen. 

 

Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till 

barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovi-

sas vid nästkommande nämndssammanträde. I riktlinjerna framgår 

även att i april och i oktober ska göras en redovisning till barn- och 

ungdomsnämnden av antalet inkomna anmälningar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 11 oktober 

2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2016, § 66 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2016-000001   

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 § § 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 ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 35 § anmälas till barn- och ungdomsnämnden 

i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 18 oktober 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2016-000004  

 

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, tra-

kasserier 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  

behandling 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 19 oktober 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2016-000002  

 

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 anmälningar den 18 oktober 2016. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 19 oktober 2016.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2016-000005   

 

Informations- och diskussionsärenden  

a) Flerspråkighet i förskolan  

Monica Williamsson 

 

b) Fördelningssystem i förskolan 

Tommy Karlsson/Per Jangen 

 

c) Lärarlönelyftet  

Per Jangen 

 

d) Budgetprocess 

Per Jangen 

 

e) Statistik gymnasiebehörighet 

Per Jangen 

 

f) Internkontrollplan- risk och väsentlighetsanalys 

Per Jangen 

 

g) Information från verksamheten 

Per Jangen 

 

h) Redovisning av kontaktpolitikerbesök    

   Angela Magnusson (M) och Lennart Svensson (V) 

_____ 

 

 

      

 

 


