
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

 

§ Ärendelista 
 

§ 1 Dnr 2019-000206 

Revidering av nämndsplan 2020 

§ 2 Dnr 2018-000508 

Bedömning av ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg; 

Nyckelpigornas pedagogiska omsorg 

§ 3 Dnr 2020-000007 

Revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Laholms kommun 2020 

§ 4 Dnr 2020-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 5 Dnr 2020-000002 

Anmälningar 

§ 6 Dnr 2020-000003 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 7 Dnr 2020-000004 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 29 januari 2020 

 
Protokollet som justerats den 3 februari 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 4 februari  

till och med den 27 februari 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (8) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:10, ajournering 15:10-15:30 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Annita Asplid (S) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Jan Gottfriedson (L)§§ 1-7 a,b,c,d 

 Fredrik Lindqvist (C) §7e,f,g  

 Anita Folden (SD)   

  

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare §§1-7a,b,c,d 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Björn Alm (M), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Kristina Svensson (SD), ersättare §§1-7a,b,c,d  

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef  

 Erik Thor, avdelningschef § 7a 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef § 7a 

 Louise Robertsson, ekonom § 1 

 Staffan Petersson, ekonom § 1 

 Sophia Sävås, skoljurist §§1-3 

 Linda Svederberg, planeringschef § 7b 

 Malin Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Marit Schwerin (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 februari 2020 klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 1-7 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2019-000206  

 

Revidering av nämndsplan 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av reviderad nämndsplan 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 om 

nämndsplan för år 2019. Under hösten har samtliga nämnders 

nämndsplaner och budgetförslag beretts och kommunfullmäktige 

har den 26 november 2019 fattat beslut om kommunplan med bud-

get för 2020 samt ekonomisk plan för 2021–2022. Kommunfull-

mäktiges beslut innebär att den nämndsplan barn- och ungdoms-

nämnden har beslutat om är reviderad. Enligt principerna för eko-

nomi- och verksamhetsstyrning ska nämnden revidera nämndspla-

nen om det föreligger behov utifrån ändrade förutsättningar från 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 21 januari, § 1. 

Förslag på reviderad nämndsplan.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2018-000508  

 

Bedömning av ansökan om rätt till bidrag för fristående  

pedagogisk omsorg; Nyckelpigornas pedagogiska omsorg  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden avslår Madeléne Ernbergs ansökan 

om rätten till bidrag för fristående pedagogisk omsorg enligt skol-

lagen 25 kap. 10 § med hänvisning till barn- och ungdomskontorets 

tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Madeléne Ernberg inkom den 19 december 2018 med en ansökan 

om bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Barn- och ungdoms-

kontoret har den 14 februari och den 11 mars 2019 begärt in kom-

pletterande uppgifter i ärendet. Kompletteringarna inkom den 29 

september 2019. Barn- och ungdomsnämnden beslutar på fullmäk-

tiges vägnar om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg i 

Laholms kommun. Barn- och ungdomskontoret har bedömt ansö-

kan efter Skolverkets Allmänna råd (ISBN: 978-91-87115–77–6).  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag från Nyckelpigornas pedagogiska omsorg 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 januari, § 2. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Nyckelpigornas pedagogiska omsorg      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2020-000007  

 

Revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och  

pedagogisk omsorg i Laholms kommun 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar de reviderade riktlinjerna  

gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms 

kommun. 

 

Riktlinjerna gäller from den 1 februari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer syftar till att tydliggöra vad som gäller i Laholms kom-

mun beträffande hemkommunens ansvar att erbjuda förskole- och 

fritidshemsverksamhet (inkl. pedagogisk omsorg).  Riktlinjerna har 

anpassats gentemot omsorg på obekväm arbetstid, exempelvis har 

verksamhetstider reviderats och förtydligande har skrivits in gäl-

lande vistelsetid för 15 timmar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 januari 2020, § 2. 

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Laholms kommun  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 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 delegationsbeslut den 22 januari 2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 21 januari 2020.      

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 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 ungdoms-

nämnden under månaden.     

 

Beslutsunderlag 

    Förteckning över synpunkter och förslag den 22 januari 2020  

Förteckning över anmälningar den 22 januari 2020 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 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 ungdoms-

nämnden när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas 

vid nästkommande nämndssammanträde.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 22  

januari 2020.   

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

      
a) Presentation av avdelningschefer  

     Erik Thor/Jan Abrahamsson  

 

b) Möjliga skoltomter i den södra kommundelen  

     Linda Svederberg  

 

c) Rekryteringsläge  

d) Regelbunden tillsyn av skolinspektionen  

e) Risk- och väsentlighetsanalys  

    Richard Mortenlind 

 

f) Dialogmöten skolutredning  

    Maria Bronelius  

 

g) Kontaktpolitikerbesök 

     Ängskulla förskola-Bo Tengqvist 

     Regnbågens förskola-Bo Tengqvist 

 

 


