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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2019-000206  

 

Nämndsplan och budget för år 2020 samt ekonomisk plan år 

2021-2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan och budget för 

år 2020 samt ekonomisk plan för 2021–2022 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd. Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna 

kan också kommunstyrelsen ge sådana till de kommunala bolagen. 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 41. 

Nämndsplan 2020.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2019-000234  

 

Yttrande över ändring i kommunens förvaltningsorganisation 

samt tydliggörande av ansvar och befogenheter i organisations-

frågor    

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

BUN har förståelse för verksamhetens synpunkter och svarar därför 

enligt följande: BUN ställer sig bakom KS förslag och ser att det in-

för en ny mandatperiod sker en utvärdering av punkt 5;2 och 5;4. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändringar i kom-

munens förvaltningsorganisation samt förslag på ändringar av regle-

menten till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklings-

nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden för ytt-

rande senast den 31 augusti 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 

Kommunledningskontorets utredning den 21 maj 2019. 

Förändring i reglementen till följd av framlagt organisationsförslag. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 42 

 

Förslag till beslut under sammanträdet  

Therese Norrman (M): BUN har förståelse för verksamhetens syn-

punkter och svarar därför enligt följande: BUN ställer sig bakom KS 

förslag och ser att det inför en ny mandatperiod sker en utvärdering 

av punkt 5;2 och 5;4. 

I förslaget instämmer Anita Folden (SD), Annita Asplid (S), Bo 

Tengqvist (S), Anita Fast (M) och Martin Lönnstam (MED). 

 

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

och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti som 

svar på remissen. I förslaget instämmer Jan Gottfriedson (L). 

 

   Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Therese Norrmans förslag 

till beslut. 

 

                                                Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

 

Ersättarnas mening  

Jessica Andersson (LP) stödjer beslutet. 

Lennart Svensson (V) stödjer beslutet. 

Helene Nilsson (KD) stödjer Maria Bronelius förslag till beslut. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2019-000248  

 

Yttrande över försäljning av Blåkullaskolan (Fjärilen 1) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2019 som yttrande till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Parterna Longpipe Invest AB och Bygg AB Lars Bengtsson och son 

har inkommit med en förfrågan att förvärva fastigheten Fjärilen1, där 

det i dag finns Blåkulla förskola/skola. De har angett att de avser att 

bygga om och till fastigheten med avsikt att starta en förskola med 9 

avdelningar med plats till 108 förskolebarn, med möjlighet till utök-

ning till 122 platser. Barn och ungdomsnämnden skall yttra sig över 

förfrågan om köp av Blåkulla förskola/skola och ange vilka konse-

kvenser en sådan försäljning kan ha för nämndens verksamhet senast 

den 29/8. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande; Försäljning av Blåkullaskolan daterad 28 juni 

2019. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 43. 

 

Ersättarens mening 

Lennart Svensson (V) motsätter sig försäljning till privat aktör. 

Jessica Andersson (LP) motsätter sig försäljning till privat aktör. 

Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2019-000257  

 

Yttrande över särskilt boende och förskola i Våxtorp 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till en förstudie kring 

en samlokalisering av särskilt boende och förskola i Våxtorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens presidium har givit socialnämnden och barn- och 

ungdomsnämnden i uppdrag att i ett gemensamt yttrande utreda be-

hov och samverkansmöjligheter av att upprätta en förskola och ett 

särskilt boende på gemensam mark i Våxtorp. Socialnämndens och 

barn och ungdomsnämndens verksamheter skall tydliggöra sina nu-

varande behov av särskilt boende och förskoleplatser i Våxtorp. Syf-

tet med yttrandet är även att klargöra om verksamheterna ser några 

samverkansmöjligheter med att bygga nya gemensamma lokaler för 

särskilt boende och förskola. Yttrandet ska ligga som grund för en 

eventuellt kommande förstudie. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 44. 

 

Ersättarnas mening  

Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2019-000195  

 

Yttrande över förslag från Ungdomskonferens 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2019 som barn- och ung-

domsnämnden yttrande över rapporten.  

 

Barn- och ungdomsnämnden vill understryka elevernas syn på vikten 

av lärarens ledarskap på skolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände under 2011 Plan för samverkan, dia-

log och inflytande med unga. I planen anges att en årlig ungdoms-

konferens ska genomföras. Resultaten från konferensen behandlas av 

nämnderna. Under årets konferens arbetade ungdomarna i grupper 

med konkreta idéer och förslag på hur kommunen kan arbeta bättre 

för ungdomars mående inom områdena fritid, skola, inflytande, hälsa 

och trygghet. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat för-

slagen från ungdomskonferensen 2019 till barn- och ungdomsnämn-

den för svar senast den 31 augusti 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Rapport från ungdomskonferensen 2019. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 45. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2019-000091  

 

 

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Kungabarn (Förskolan Kung-

abarn)   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Föräldra-

kooperativet Kungabarn följer författningarnas krav inom de grans-

kade områdena. Barn- och ungdomsnämnden beslutar därmed att av-

sluta tillsynen.  

 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 46. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Föräldrakooperativet Kungabarn   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2019-000116  

 

Tillsyn vid Öringe Montessoriförening (Öringe montessoriför-

skola)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Öringe 

Montessoriförening, huvudman för den fristående förskolan Öringe 

montessoriförskola följer författningarnas krav inom de granskade 

områdena. Barn- och ungdomsnämnden 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. 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 47. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Öringe Montessoriförening      
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§ 62 Dnr 2019-000183  

 

 

Ansökan om utökat antal förskoleplatser, Öringe Montessoriför-

ening (Öringe montessoriförskola)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut gäl-

lande att bedriva förskola för Öringe Montessoriförening, huvudman 

för den fristående förskolan Öringe montessoriförskola.  

 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt skollagen 2 

kap. 5 § till Öringe Montessoriförening, huvudman för den fristående 

förskolan Öringe montessoriförskola om att bedriva förskola enligt 

ansökan daterad 2019-04-25 med maximalt 50 förskoleplatser.  

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

september 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Öringe Montessoriförening har ansökt till barn- och ungdomsnämn-

den om att få utöka sin verksamhet från 40 förskoleplatser till 50 

förskoleplatser. Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det den 

kommun där den fristående förskolan ska bedrivas som godkänner 

den enskilda huvudmannen. På kommunfullmäktiges vägnar beslu-

tar barn- och ungdomsnämnden i ärenden om godkännande av en-

skild huvudman som avser att bedriva förskola. Om huvudmannen 

godkänns ska bidrag lämnas enligt kommunens föreskrifter i La-

holms kommuns författningssamling 7.4. Enligt Laholms kommuns 

författningssamling 7.19 ska ett sådant godkännande upphävas bland 

annat då verksamheten flyttas och/eller ändrar omfattning. I sådant 

fall ska huvudmannen ansöka om ett nytt godkännande hos kommu-

nen.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökning om utökning daterat den 25 april 2019.  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 48. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Öringe Montessoriförening 
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§ 63 Dnr 2019-000113  

 

 

Tillsyn vid Personalkooperativet Guldgruvan (Förskolan Guld-

gruvan)   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ger Personalkooperativet Guldgruvan 

(Förskolan Guldgruvan) en anmärkning vad gäller rektorns utbild-

ning enligt skollagen 2 kap. § 11. 

 

Senast den 31 januari 2020 ska huvudmannen ha vidtagit åtgärder. 

 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 49. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Personalkooperativet Guldgruvan      
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§ 64 Dnr 2019-000109  

 

 

Tillsyn vid Skottorps Montessoriförskola, Ekonomisk förening 

(Abacus Montessoriförskola)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Skottorps 

Montessoriförskola, Ekonomisk förening (Abacus Montessoriför-

skola) följer författningarnas krav inom de granskade områdena. 

Barn- och ungdomsnämnden 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. 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 50. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Skottorps Montessoriförskola, Ekonomisk förening     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2019-000108  

 

 

Tillsyn vid Medborgarskolan Region Väst (Förskolan Nyckelpi-

gan)   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Medborgar-

skolan Region Väst (Förskolan Nyckelpigan) följer författningarnas 

krav inom de granskade områdena. Barn- och ungdomsnämnden be-

slutar 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. 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 51. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Medborgarskolan Region Väst, Förskolan Nyckelpigan      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2019-000107  

 

 

Tillsyn vid Möllans Föräldrakooperativet (Möllans förskola)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Möllans 

Föräldrakooperativ följer författningarnas krav inom de granskade 

områdena. Barn- och ungdomsnämnden 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. 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 52. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Möllans Föräldrakooperativ    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2019-000218  

 

Ansökan om utökat antal förskoleplatser, Möllans Föräldrakoo-

perativ (Möllans förskola) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut gäl-

lande att bedriva förskola för Föräldrakooperativet Möllan, huvud-

man för den fristående förskolan Möllan.  

 

Barn- och ungdomsnämnden lämnar godkännande enligt skollagen 2 

kap. 5 § till Föräldrakooperativet Möllan, huvudman för den fri-

stående förskolan Möllan om att bedriva förskola enligt ansökan da-

terad 2019-05-24 med maximalt 50 förskoleplatser.  

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

september 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrakooperativet Möllan har ansökt till barn- och ungdoms-

nämnden om att få utöka sin verksamhet från 39 förskoleplatser till 

50 förskoleplatser. Enligt skollagen 2 kap. 7 § andra stycket är det 

den kommun där den fristående förskolan ska bedrivas som godkän-

ner den enskilda huvudmannen. På kommunfullmäktiges vägnar be-

slutar barn- och ungdomsnämnden i ärenden om godkännande av en-

skild huvudman som avser att bedriva förskola. Om huvudmannen 

godkänns ska bidrag lämnas enligt kommunens föreskrifter i La-

holms kommuns författningssamling 7.4.Enligt Laholms kommuns 

författningssamling 7.19 ska ett sådant godkännande upphävas bland 

annat då verksamheten flyttas och/eller ändrar omfattning. I sådant 

fall ska huvudmannen ansöka om ett nytt godkännande hos kommu-

nen.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökning om utökning daterat den 24 maj 2019.  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 

2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 53. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Möllans Föräldrakooperativ     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2019-000106  

 

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Grävlingen 

(Förskolan Grävlingen)   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Föräldra-

kooperativet Grävlingen (Förskolan Grävlingen) följer författningar-

nas krav inom de granskade områdena. Barn- och ungdomsnämnden 

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. 

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. Barn- och ungdomskontoret 

genomför tillsyn vartannat år. Tillsynens syfte är att kontrollera och 

bedöma att fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verk-

samheten gällande lagar och förordningar samt läroplan för försko-

lan. Tillsynen riktas mot tre områden; Ledning och kvalitetsarbete, 

Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om brister upp-

täckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om 

åtgärder 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 reg-

ler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka 

och rätta till eventuella fel och brister.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019.   

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti, § 54. 

_____ 

Föräldrakooperativet Grävlingen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 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 förskolechef/rektor. Vidare är förskolechef/rektor 

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

behandling till huvudmannen. Rektor/förskolechef ska omgående 

anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. 

Dessa anmälningar redovisas vid nästkommande nämndssamman-

träde.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 21 

augusti 2019. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 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 21 augusti 2019. 

Förteckning över anmälningar den 21 augusti 2019.    

_____ 
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§ 71 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 21 augusti 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 3 juli 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 31 juli 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019. 

____ 
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§ 72 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

1) Information om hur tillsynen bedrivs på fristående förskolor i 

kommunen 

Sophia Sävås/Malin Andersson  

 

2)Måluppfyllelse grundskolan  

Jessica Petersson 

 

  3)Invigning av Vallmons förskola 

  Maria Bronelius  

 

4)Om- och tillbyggnad av Skottorpsskolan 

Monica Williamsson  

 

5)Information från verksamheten 

   Rekrytering av avdelningschefer 

    Personalförsörjning i grundskolan 

Richard Mortenlind 

 ____ 

 

      

 

 


