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Upphävande av utredningsdirektiven från 2019 -Skolutredningen 
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Anmälningar 

§ 96 Dnr 2020-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 97 Dnr 2020-000003 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 98 Dnr 2020-000004 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 99 Dnr 2020-000218 

Deltagande på distans 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 21 oktober 2020 

 
Protokollet som justerats den 26 oktober 2020, 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 oktober  

till och med den 19 november 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (12) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 13:00 – 16:30, 

 ajournering 14:35-15:00 

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via Teams) 

 Marit Schwerin (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via Teams) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Helene Nilsson (KD)  

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare (deltagande via Teams) 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare (deltagande via Teams) 

 Björn Alm, (M) ersättare  

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Staffan Pettersson, ekonom § 91, § 99a,b  

 Elsa Rosberg, ekonom § 91, § 99a,b 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef §99d,e  

 Monika Williamsson, projektledare § 99d  

 Eva Karlberg Magnusson, rektor § 99d  
                                                 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 99c 

 Lena Pärsén, rektor § 99c 

 Sophia Sävås, skoljurist 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Anita Fast (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 oktober klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 91-99 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Fast (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2020-000083  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2020, § 69. 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-september  

månad 2020.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2020-000316  

 

Revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och  

omsorg obekväm arbetstid i Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om reviderade riktlinjer  

enligt förslag från barn- och ungdomskontoret, daterat 2 oktober 

2020.  

 

2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige om  

revidering i LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt förslag från 

barn- och ungdomskontoret, daterat 2 oktober 2020. 

 

3. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att reviderade riktlinjer 

börjar gälla från och med den 1 november 2020, med undantag för 

föreslagen förändring gällande planeringsdagar vilka beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

4. Barn- och ungdomsnämnden ger avdelningschef för förskolan i 

uppdrag att ändra nämndens riktlinjer efter beslut i kommun- 

fullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Grundskolans läroplan (Lgr11) reviderades 2016 där bland annat fri-

tidshemmet fick en ny läroplansdel. Syftet med revideringen var att 

förtydliga fritidshemmets uppdrag och höja kvalitén. 2018 revidera-

des förskolans läroplan av samma anledning. Det förtydligade och 

förändrade uppdraget för såväl fritidshemmet som förskolan kräver 

andra förutsättningarna för det praktiska arbetet. Framför allt behövs 

det mer tid för uppföljning, utvärdering och planering av verksam-

heten med syfte att utveckla undervisningens kvalitet. Behovet av 

kollegialt lärande, där personal tillsammans analyserar och utvärde-

rar sin undervisning och sin profession, har ökat. För att skapa bättre 

förutsättningar för personal i förskolan och fritidshemmet samt för 

att höja kvalitén i verksamheten, föreslår barn- och ungdomskontoret 

att antal planeringsdagar ska vara sex dagar per läsår. Idag har verk-

samheterna fyra planeringsdagar. Vidare föreslås att förskolan och 

fritidshemmet ges möjlighet att stänga verksamheten en dag per må-

nad klockan 16.00 med syfte att ha gemensam APT. Föräldrar som 

har behov av omsorg efter klockan 16.00 ska erbjudas sådan omsorg.   

 

 

                                          Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

 

Därtill har det funnits behov av att göra vissa förtydliganden i rikt-

linjerna, bland annat vad gäller sk. överflytt mellan förskolor. Enligt 

barn- och ungdomsnämndens riktlinjer kan ansökan om överflytt gö-

ras och ger då förtur till placering vid den önskade förskolan. Enligt 

barn- och ungdomskontorets förslag till revidering av riktlinjer kom-

mer överflytt till annan förskola att föregås av en särskild prövning 

samt att överflytt huvudsakligen kommer att ske under augusti må-

nad. Vidare har riktlinjerna anpassats utifrån att barn- och ungdoms-

nämnden har avvecklat verksamhet för pedagogisk omsorg.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2020, § 70 

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i La-

holms kommun. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2020-000322  

 

Yttrande över promemorian - En mer likvärdig och effektiv 

skoltillsyn 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse den 28 september som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har inbjudits att lämna synpunkter på utbildnings-

departementens utredning -En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn. 

I utredningen lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna för 

Statens skolinspektion att stänga skolor, såväl fristående som kom-

munala, med stora brister. Utgångspunkter för de överväganden som 

har gjorts har varit att möjligheterna till ingripande ska vara så lik-

värdiga som möjligt för kommunala och enskilda skolhuvudmän och 

att Skolinspektionen ska ha så effektiva och tydliga verktyg som 

möjligt för sin tillsyn.  Förslagen innebär att den nuvarande mest in-

gripande sanktionen vid brister i kommunala skolor – statliga åtgär-

der för rättelse – som huvudregel ersätts med ett verksamhetsförbud 

tills vidare. Det innebär att även kommunala skolor med stora brister 

kommer att kunna stängas och inte kan öppnas igen förrän bristerna 

är åtgärdade. I vissa fall – t.ex. i mycket små kommuner där bara en 

skola erbjuder utbildning för alla grundskolans årskurser – kan ett 

verksamhetsförbud i praktiken vara mycket svårt att genomföra. Den 

nuvarande möjligheten att ingripa genom statliga åtgärder för rättelse 

bör därför finnas kvar som en undantagslösning för de fall då det 

visserligen finns förutsättningar för ett verksamhetsförbud, men ett 

sådant med hänsyn till omständigheterna bedöms vara olämpligt.  

  

Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt brister i hu-

vudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund för 

återkallelse av bl.a. godkännande respektive verksamhetsförbud eller 

statliga åtgärder för rättelse införs.   

  

Därutöver föreslås att tillsynsmyndigheterna i de förelägganden som 

meddelas ska ange om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett all-

varligt missförhållande. De beslut som fattas med stöd av de före-

slagna nya bestämmelserna föreslås vidare få överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 

2022.    

                                                         Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts.  
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2020, § 71 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 

2020.  

Remiss av promemorian - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2019-000153  

 

Upphävande av utredningsdirektiven från 2019 Skolutred-

ningen 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden upphäver de direktiv som nämnden 

lämnade till barn-och ungdomskontoret den 23 oktober 2019. (BUN 

§ 91 den 23 oktober 2019) 

 

Barn- och ungdomsnämnden ska kontinuerligt informeras om hur  

arbetet med att ta fram förslag på en helhetslösning för en framtida 

förskole- och skolorganisation i Laholms kommun fortskrider. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 

augusti 2020 om ett reviderat utredningsuppdrag vilket innebar att 

barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott gavs i uppdrag att 

tillsammans med representanter från barn- och ungdomskontoret ar-

beta vidare med de förslag som presenterades i skolutredningen vå-

ren 2019. Syftet med arbetet är att ta fram förslag på en helhetslös-

ning för en framtida förskole- och skolorganisation i Laholms kom-

mun.  

 

Som en konsekvens av det reviderade utredningsuppdraget behöver 

de tidigare utredningsdirektiven från 2019 upphävas. Direktiven från 

2019 innefattade följande lydelse; 

 

•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 Folkhäl-

socentrum, även om det framöver byggs en ny högstadieskola på an-

nan plats i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 13 oktober 2020, § 72. 

Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 oktober 2019, § 91. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2020-000002  

 

Anmälningar 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

       Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till  

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

       Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdomsnämnden  

under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 14 oktober 2020.  

Förteckning över synpunkter den 14 oktober 2020. 

 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2020-000001  

 

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 14 oktober 2020.  

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 13  

oktober §§ 69-77. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2020-000003  

 

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 huvud-

mannen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdomsnämn-

den när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas vid näst-

kommande nämndssammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 14 

oktober 2020.    

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Skolskjuts-grundsärskola-taxi  

B) Förslag volymkompensation 2021 

     Staffan Petersson/Elsa Rosberg 

 

C) Återrapportering VGR (Välmående Ger Resultat)  

     Jessica Petersson/Lena Pärsén  

 

D) Avstämning Lokalbehovsplan/Skolutredning  

     (Fokus förskola) 

     Monika Williamson/Jan Abrahamsson  

 

E) Måluppfyllelse 

      Förskolan, systematiskt kvalitetsarbete 

      Jan Abrahamsson   

      _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2020-000218  

 

Deltagande på distans 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndleda-

möter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning av 

fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige i 

Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommuns riktlinjer för sammanträden på distans. Barn- och ung-

domsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så 

har skett under dagens sammanträde. Ledamöter som har deltagit på 

distans via Teams: Bo Tengqvist (S), Annita Asplid (S) och Nils-

Erik Johansson (S) och Jessica Andersson (LP). 

_____ 

 

 

      

 

 




