
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2018-06-27 

 

§ Ärendelista 
 

§ 58 Dnr 2018-000005 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 59 Dnr 2018-000345 

Årlig tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 

§ 60 Dnr 2018-000363 

Revidering av riktlinjer för skolskjuts - obligatorisk förskoleklass 

§ 61 Dnr 2018-000218 

Yttrande över kommunrevisionens rapport -Granskning av resursfördelning till 

grundskolorna 

§ 62 Dnr 2018-000004 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 63 Dnr 2018-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 64 Dnr 2018-000002 

Anmälningar 

§ 65 Dnr 2018-000003 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 juni 2018 

 
Protokollet som justerats den 28 juni 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 29 juni 

till och med den 22 juli 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (10) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  
  

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 15:40, ajournering kl. 15:05-15:20 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M)  

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Carin Källström, bitr. utbildningschef 

 Isa Norell, ekonom § 58 

 Sophia Sävås, skoljurist 

 Monica Williamsson, enhetschef EFI 

 Rushd Massad, praktikant §§ 58-64 

Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (-) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 juni 2018 klockan 11:00 

 

Paragrafer  §§ 58-65 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (-)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 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-  

maj månad 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-maj månad 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 juni, § 43 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2018-000345  

 

Årlig tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av fristående förskola och 

pedagogisk omsorg genomföras av den kommun där verksamheten 

bedrivs. Enligt barn- och ungdomskontorets rutiner för tillsyn av fri-

stående förskolor och pedagogisk omsorg utövas tillsyn bland annat 

genom den sk. årliga tillsynen. Det innebär att den enskilda huvud-

mannen ska inkomma med följande handlingar till barn- och ung-

domsnämnden:  

1. Årsredovisning och årsbokslut 

2. Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och enhetsnivå 

3. Enhetens plan mot kränkande behandling samt dokumentation för 

hur enhetens arbetar främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering.  

4. Analys av barngruppens sammansättning och storlek. 

5. Plan för kompetensutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2018.  

Inkomna handlingar från Öringe Montessoriförskola, Nyckelpigans 

förskola, Grävlingens förskola, Guldgruvans förskola, Abacus för-

skola, Möllans förskola och Kungabarns förskola. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 juni, § 44 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fristående förskolor     
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2018-000363  

 

Revidering av riktlinjer för skolskjuts - obligatorisk förskole-

klass 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Revideringen av riktlinjerna godkänns. 

2. Riktlinjerna gäller from läsåret 2018/2019 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om riktlinjer gällande skol-

skjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  Enligt 10 kap 

32 § skollagen har elev i grundskola med offentlig huvudman rätt till 

kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens 

längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon 

annan särskild omständighet. Riktlinjer är till för att tydliggöra vad 

som gäller beträffande skolskjutsar samt komplettera de lagar och 

förordningar som finns på området. Syftet är också att säkerställa att 

barn och ungdomar i Laholms kommun behandlas lika vid bedöm-

ning i skolskjutsfrågor. Från och med höstterminen 2018 blir försko-

leklassen obligatorisk, vilket innebär att nuvarande riktlinjer behöver 

revideras. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade riktlinjer 

Beredningsutskottets protokoll den 19 juni, § 46 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2018-000218  

 

Yttrande över kommunrevisionens rapport -Granskning av  

resursfördelning till grundskolorna 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 14 juni som yttrande över  

revisionsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat huruvida barn- och ungdomsnämnden arbetar 

ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn och elevers olika 

behov inom kommunens skolor. Syftet har även varit att granska 

huruvida nämnden har en ändamålsenlig fördelningsmodell för bi-

drag till fristående skolor. Granskningen har grundats på dokument-

studier och intervjuer med barn- och ungdomsnämndens presidium, 

ansvariga inom verksamhetsledningen samt rektorer på tre utvalda 

skolor. Därtill har en enkätundersökning genomförts, vilken skicka-

des till samtliga rektorer inom grundskolan, där skolledarna fick 

svara på frågor som berör skolans resursfördelning. Revisionen har 

sammanställts i en rapport som barn- och ungdomsnämnden ska yttra 

sig över senast den 29 augusti 2018. EY:s sammanfattande bedöm-

ning är att barn- och ungdomsnämnden i stora delar har en ändamåls-

enlig resursfördelning. Vissa delar bör dock utvecklas, bland annat 

kring den så kallade likvärdighetsgarantin och bidraget till fristående 

skolor. Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendat-

ioner till barn- och ungdomsnämnden: 

 

Säkerställa att det finns en tydlighet och transparens i resursfördel-

ningsmodellen, för att på så vis arbeta för goda förutsättningar för 

ekonomisk stabilitet på skolenhetsnivå.  

 

Utvärdera resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet, med sär-

skilt fokus på hur den svarar till de behov som finns socioekonomiskt 

samt hos elever i behov av särskilt stöd. I detta ingår även att ta hän-

syn till hur modellen med resultatenheter kan påverka  

skolornas budget.  

 

Säkerställa styrningen av förstelärarnas placeringar samt deras upp-

drag och att dessa resurser också fördelas strategiskt utifrån skolor-

nas behov. 

                                                forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Säkerställa att resursfördelningen till fristående skolor sker enligt 

lika villkor, också avseende den socioekonomiska fördelningen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2018. 

Revisionsrapport -Granskning av resursfördelning till grund- 

skolorna, mars 2018 

Beredningsutskottets protokoll den 19 juni, § 45 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2018-000004  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.     

 

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen/barn- och ungdomsnämnden ska bedriva ett målinrik-

tat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjlig-

heter. Det är förbjudet för huvudmannen eller personalen att diskri-

minera ett barn eller en elev. Huvudmannen eller personalen får inte 

heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling och ska 

förebygga och förhindra att barnen eller eleverna utsätter varandra 

för trakasserier eller kränkningar. Varje förskollärare, lärare eller an-

nan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering/trakasserier 

i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till försko-

lechefen eller rektorn. Förskolechefen/rektorn är skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda kränkningar den 18 juni 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 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 18 april 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 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 18 juni 2018. 

Förteckning över anmälningar den 18 juni 2018. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 Läsförståelse årskurs 1 

 Nämndsplan 2019 

 Pedagogisk omsorg 

 Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Gareth Bush/Angela Johansson 

 

 

 


