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Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 
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§ 90 Dnr 2019-000110 

Tillsyn vid Hasslövs Bygdeförskola, Hasselbo förskola 

§ 91 Dnr 2019-000153 

Direktiv och uppdrag till barn- och ungdomskontoret utifrån skolutredningen 

§ 92 Dnr 2019-000007 

Delegationsanmälningar 

§ 93 Dnr 2019-000006 

Anmälningar 

§ 94 Dnr 2019-000005 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 95 Dnr 2019-000008 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 oktober 2019 

 
Protokollet som justerats den 28 oktober 2019, 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 oktober  

till och med den 19 november 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13.00 – 17:00, ajournering kl. 15:00- 15:20  

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Johan Johansson (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Anita Fast (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) §§ 88–91 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Jessica Andersson (LP) §§ 92-95  

 

Övriga deltagande  Jessica Andersson (LP), ersättare §§ 88–91 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

   

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Sophia Sävås, skoljurist §§88–91, §95 

 Henrik Widaeus, kvalitetsutvecklare §95 

 Monica Williamsson, tf. avdelningschef förskola §95 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Johan Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 oktober 2019 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 88-95 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Johan Johansson (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000095  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari- 

september månad 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 oktober § 67.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2019-000269  

 

Redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober, samt ordförandes 

kompletterande redogörelse daterad den 16 oktober 2019 som svar 

till kommunstyrelsen.  

 

1. Vid varje nämndsmöte ska en information om pågående byggnat-

ion, större investeringar och upphandlingar ske. 

2. Nämnden behöver förtydligande i dokument om beställningspro-

cesser och upphandling, med tydliga kontrollpunkter när det gäller 

behov av politiska beslut och befogenhet för att minimera risken för 

misstag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär av barn- och ungdomsnämnden en redogö-

relse för hur möbelinköpet för nya Glänningeskolan gått till. I redo-

görelsen vill kommunstyrelsen särskilt ha svar på hur information 

om ärendet förmedlats till nämnden samt hur beslutet om att genom-

föra en direktupphandling av möblerna inom område A fattades. Vi-

dare önskar kommunstyrelsen att barn- och ungdomsnämnden be-

skriver hur nämnden ska agera för att undvika att hamna i liknande 

situationer framöver.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan. 

Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 oktober § 68. 

Kompletterande redogörelse från ordföranden daterad den  

16 oktober. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Maria Bronelius (C): Barn och ungdomsnämnden överlämnar barn- 

och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober, samt 

ordförandes kompletterande redogörelse daterad den 16 oktober 

2019 som svar till kommunstyrelsen. I yrkandet instämmer Anita 

Fast (M), Jan Gottfriedson (L) och Bo Tengqvist (S). 

 

                                               Forts. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

Vidare föreslår ordförande Maria Bronelius (C) följande tillägg till 

beslutet; 

1. Vid varje nämndsmöte ska en information om pågående byggnat-

ion, större investeringar och upphandlingar ske. 

2. Nämnden behöver förtydligande i dokument om beställningspro-

cesser och upphandling, med tydliga kontrollpunkter när det gäller 

behov av politiska beslut och befogenhet för att minimera risken för 

misstag.                                              

                                                                                       

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla ord-

förandes första yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Därefter frågar ordföranden om nämnden kan bifalla hennes tilläggs-

yrkanden och finner att nämnden bifaller desamma. 

 

Protokollsanteckning 

Anita Fast (M) beviljas lämna följande anteckning till protokollet; 

Moderaterna vill ta en anteckning till protokollet att vi ej vid 

BUNBU 190416 erhållit information avseende den vidare hante-

ringen av möbelinköpet till Glänningeskolan. 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) stödjer beslutet. 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2019-000110  

 

Tillsyn vid Hasslövs Bygdeförskola, Hasselbo förskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Med stöd av 26 kap. 10 § skollagen förelägger barn- och ungdoms-

nämnden Hasslövs bygdeförskola, huvudman för den fristående för-

skolan Hasselbo att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa på-

talade brister: 

 

•Huvudmannen ska säkerställa att förskolechef/rektor och förskollä-

rare ges förutsättningar för sitt uppdrag (skollagen 2 kap. 9 § och 2 

kap. 15 §).  

•Huvudmannen ska se till att förskollärare och annan personal vid 

förskolenheten har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller 

för skolväsendet (skollagen 2 kap. 34 §). 

•Huvudmannen ska se till att förskolan bedriver ett systematiskt kva-

litetsarbete på huvudmannanivå (skollagen 4 kap. 3 §). 

•Förskolechef/rektor 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). 

•Huvudmannen ska se till att verksamheten genomförs så att den sti-

mulerar och utmanar barns utveckling och lärande (Lpfö 98, rev 

2016, avsnitt 2.2 Utveckling och lärande).  

 

Senast den 10 mars 2020 ska Hasslövs bygdeförskola, huvudman för 

den fristående förskolan Hasselbo ha vidtagit åtgärder för att av-

hjälpa de påtalade bristerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av förskola med enskild hu-

vudman genomföras av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

I Laholms kommun ansvarar barn- och ungdomsnämnden för tillsy-

nen, vilken utförs av barn- och ungdomskontoret. Tillsynen omfattar 

inte bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen 6 kap. För 

sådan tillsyn ansvarar Skolinspektionen.  

  

                                                Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

                                                   

Forts. 

 

Barn- och ungdomskontoret genomför tillsyn vartannat år. Tillsy-

nens syfte är att kontrollera och bedöma att fristående verksamhet 

bedrivs i enlighet med för verksamheten gällande lagar och förord-

ningar samt läroplan för förskolan. Tillsynen riktas mot tre områden; 

Ledning och kvalitetsarbete, Utveckling och lärande samt Normer 

och värden. Om brister upptäckts vid tillsynen ska barn- och ung-

domsnämnden fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att hu-

vudmannen 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 huvud-

mannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 27 septem-

ber 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 15 oktober § 69  

_____ 

Beslutet skickas till: 

  Hasslövs Bygdeförskola, Hasselbo förskola 

     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2019-000153  

 

Direktiv och uppdrag till barn- och ungdomskontoret utifrån 

skolutredningen 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Direktiv 

• Förslag om nedläggning av Hishultsskolan och Vallbergaskolan an-

ses inte genomförbara och avvisas. 

• Förslag 1 om Mellbystrandsskolan som f- 9-skola anses inte  

genomförbart och avvisas. 

• Förslag om lösning för behovet av utökad grundskolekapacitet i den 

södra kommundelen ska för närvarande inte utredas närmare.  

• Lagaholmsskolan ska vara placerad på nuvarande plats vid Folk-

hälsocentrum, även om det framöver byggs en ny högstadieskola på 

annan plats i kommunen. 

 

Uppdrag 

• Barn- och ungdomskontoret ska göra fördjupad utredning och be-

lysa konsekvenser med särskilt fokus kring ekonomi gällande föl-

jande förslag i utredningen: 

- Nedläggning av Genevadsskolan och Ahlaskolan 

- Ändrade upptagningsområden för elever bosatta i och vid Lilla 

Tjärby 

• Dialogmöten med berörda vårdnadshavare och elever ska genom-

föras som en del av den fördjupade utredningen gällande 

- Nedläggning av Ahlaskolan årskurs f- 3 och Genevadsskolan års-

kurs f- 3 

- Ändrade upptagningsområden för elever bosatta i och vid Lilla 

Tjärby. 

 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av de förslag gällande förändrad skolorganisation som 

barn- och ungdomskontoret har beskrivit i skolutredningen och pre-

senterat för barn-och ungdomsnämnden vid sammanträde 2019-04-

24 lämnas härmed följande direktiv och uppdrag till barn- och ung-

domskontoret.  

 
 

      Forts. 

 

  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Gottfriedson (L): Bifall till beredningsutskottets förslag men att 

meningen som lyder -Detta innebär att Våxtorpsskolan bibehålls som 

f- 9-grundskola tills vidare stryks. 

 

                     Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan bifalla  

 Jan Gottfriedsons yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Direktiv och uppdrag till barn- och ungdomskontoret utifrån skolut-

redningen daterad 2019-10-11. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 oktober § 70.  

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2019-000007  

 

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 delegationsbeslut den 17 oktober 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 oktober 2019. 

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2019-000006  

 

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 17 oktober 2019. 

Förteckning över anmälningar den 17 oktober 2019. 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2019-000005  

 

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 17  

oktober 2019. 

_____ 

 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Verksamhetsinformation 

Rekrytering av avdelningschefer och rektor till Knäredsskolan 

Skrivelse från Lärarförbundet -villkor för lärare/ förskollärare 

i förskoleklass 

Richard Mortenlind 

 

Digitalisering i förskola och skola, uppföljning  

Henrik Widaeus 

 

AV-media Skåne: samverkansavtal/medlemskap i kommunförbund 

Richard Mortenlind/Henrik Widaeus 

 

Retroaktiv avgiftskontroll, uppföljning  

Sophia Sävås 

 

Byggnationer, uppföljning  

Monica Williamsson 

 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök -Parkskolan 

Jessica Andersson/Anita Fast 

____ 

 

                                             

 

      

 

 


