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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 april 2018 
 
Protokollet som justerats den 27 april 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 27 april 
till och med den 19 maj 2018 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Malin Andersson 
Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (11) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:00, ajournering 15.00-15:30  
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Angela Magnusson (M) 
 Martin Lönnstam (-) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Gareth Bush (L) 
 Villemo Ekman (S) 
 Anna Nylander (SD) 
  
Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C), ersättare  
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare ej §47d 
 Anita Folden (SD), ersättare 
  
 Louise Robertsson, ekonom §39 
 Isa Norell, ekonom §39 
 Richard Mortenlind, utbildningschef 
 Sophia Sävås, skoljurist §§41-43 
 Carin Källström, bitr. utbildningschef § 47b,c,d 
 Monica Williamsson, enhetschef § 47a 
 Malin Andersson, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Angela Magnusson (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 27 april klockan 10:00 
 
Paragrafer  §§ 39-47 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Malin Andersson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Angela Magnusson (M) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 39 Dnr 2018-000005  
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi januari-  
mars månad 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-mars månad 2018 
Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2018, § 30 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 40 Dnr 2017-000018  
 
Yttrande över förstudie av utbyggnad av Glänningesjö förskola 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets  
tjänsteskrivelse den 20 april 2018 som nämndens yttrande över för-
studien. 
      
Ärendebeskrivning 
Den 17 mars 2017 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott om 
att av Kommunfastigheter i Laholm AB beställa en förstudie för ut-
byggnad av Glänningesjö förskola med två avdelningar. Förstudien 
är nu genomförd och kommunstyrelsen önskar att barn- och ung-
domsnämnden kompletterar förstudien enligt kommunens investe-
ringspolicy. Kommunstyrelsen önskar barn- och ungdomsnämndens 
yttrande senast den 30 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss förstudie avseende tillbyggnad av Glänningesjö förskola den 
9 april 2018. 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2018. 
 
 _____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 41 Dnr 2017-000003  
 
Uppföljning av tillsyn gällande Skottorps Montessoriförskola, 
Ekonomisk förening (Abacus Montessoriförskola) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Vid uppföljning av tillsynen har det inte framkommit något annat än 
att Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening, huvudman 
för den fristående förskolan Abacus montessoriförskola, följer för-
fattningarnas krav inom de granskade områdena. Laholms kommun 
beslutar därmed att avsluta tillsynen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av förskola med enskild hu-
vudman genomföras av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 
Våren 2017 genomfördes sådan tillsyn av fristående förskolor i La-
holms kommun. Den 30 augusti 2017 beslutade barn- och ungdoms-
nämnden följande:  
 
1. Med stöd av 26 kap.11 § skollagen förelägger Laholms kommun 
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening, huvudman för 
den fristående förskolan Abacus montessoriförskola, att vidta nedan-
stående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister 
•Förskolechefen ska se till att förskolan bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå (skollagen 4 kap. 4 §). 
•Huvudmannen ska se till att det systematiska kvalitetsarbetet doku-
menteras (skollagen 4 kap. 6 §). 
•Huvudmannen ska säkerställa att barns utveckling och lärande kon-
tinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras 
(Lpfö 98, rev 2016, avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckl-
ing).  
 
2. Med stöd av 26 kap. 11 § skollagen tilldelar Laholms kommun 
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening, huvudman för 
den fristående förskolan Abacus montessoriförskola, en anmärkning 
vad gäller: 
•Huvudmannen ska säkerställa att förskolechef och förskollärare ges 
förutsättningar för sitt uppdrag (skollagen 2 kap. 9 § och 2 kap. 13 
§).  
 
 

                                       
Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts. 
 
3. Senast den 10 januari 2018 ska Skottorps Montessoriförskola Eko-
nomisk förening, huvudman för den fristående förskolan Abacus 
montessoriförskola, ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa de påtalade 
bristerna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2018, § 31 
 
_____ 
Beslutet skickas till: 

                      Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk förening     
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 42 Dnr 2018-000195  
 
Uppföljning av tillsyn gällande Föräldrakooperativet Kunga-
barn (Förskolan Kungabarn) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Vid uppföljning av tillsynen har det inte framkommit något annat än 
att Föräldrakooperativet Kungabarn, huvudman för den fristående 
förskolan Kungabarn, följer författningarnas krav inom de granskade 
områdena. Laholms kommun beslutar därmed att avsluta tillsynen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av förskola med enskild hu-
vudman genomföras av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 
Våren 2017 genomfördes sådan tillsyn av fristående förskolor i La-
holms kommun. Den 30 augusti 2017 beslutade barn- och ungdoms-
nämnden om en anmärkning enligt följande:  
• Huvudmannen ska tillse att undervisningen vid fristående förskolor 
ska vara icke-konfessionell (skollagen 1 kap. 7 §). 
 
Beslutsunderlag 
Barn-och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018. 
Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2018, § 32 
 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Föräldrakooperativet Kungabarn      
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 43 Dnr 2018-000004 
 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na.  
 
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. Vid nämndens sammanträde i april och 
i oktober ska en sammanställning tas fram av de utredningar och åt-
gärder som har delegationsanmälts till nämnden. Denna samman-
ställning ska jämföras med inkomna anmälningar. Statistik på årsba-
sis redovisas till barn- och ungdomsnämnden i samband med rappor-
tering av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 
Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2018, § 33 
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 44 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 19 april 2018.   
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 45 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 19 april 2018. 
Förteckning över anmälningar den 19 april 2018. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 46 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 16 april 2018.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-25  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 47 Dnr 2018-000003  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
Information från verksamheten 
a) Fler språk i förskolan 
     Monica Williamsson 
 
b) Reviderad läroplan för förskolan  

                      c) Sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
                      d) Status lokalbehov 

     Carin Källström  
 
e) Verksamhetsplan 
    Richard Mortenlind  
 

 
 
 
      
 
 


