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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 maj 2020 

 
Protokollet som justerats den 3 juni 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 juni 

till och med den 27 juni 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  
 

Plats och tid  Utbildningslokalen, Räddningstjänsten, klockan 13:00 – 16:00,  

   ajournering kl. 15:00-15:30 

 

Beslutande Åke Hantoft (C) ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande på distans) 

 Marit Schwerin (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) (deltagande på distans) 

 Gunilla Waldeman (C) §§ 44-54 

 Jan Gottfriedson (L) §§ 45-56 

 Martin Lönnstam (MED)  

 Johan Johansson (M) § 44, §§ 55-56 

 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare §§ 45-54 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Sophia Sävås, skoljurist 

 Louise Robertsson, ekonom §§ 44-45 

 Monica Williamsson, projektledare, § 54 

 Eva Karlberg-Magnusson, rektor § 54 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Anita Fast (M)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 juni klockan 08:30 

 

Paragrafer  §§ 44-56 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Fast (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2020-000197  

 

Uppföljning 1  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 2020 

för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober.  

 

Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och kom-

munfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför handlägga upp-

följningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver redovisning av 

beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärk-

ningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade verk-

samheten.  

 

Enligt riktlinjerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning som beslu-

tades av kommunfullmäktige februari 2019 (KF§24) ska även upp-

följning ett innehålla underlag till uppföljningen av de gemensamma 

resultatmålen som kopplade till kommunens fyra målområden. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 1, 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 37  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2020-000196  

 

Redovisning av Laholms kommuns kostnader för grundskola 

och förskola jämfört med nationell genomsnittskostnad 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och överläm-

nar till kommunstyrelsen som svar på uppdrag från 2019-11-12 

§242.  

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på uppdrag från Kommunstyrelsen ställt till barn- 

och ungdomsnämnden KS 2019-11-12, Dnr 2019–000126 Kom-

munplan med budget år 2020, §242: Kommunstyrelsen ger barn- och 

ungdomsnämnden i uppdrag att senast den 31 maj 2020 lägga förslag 

på en verksamhet som motsvarar kostnadsnivån enligt standardkost-

naden inför budget 2021. Förslaget ska innehålla en konsekvensana-

lys. Sammanfattningsvis visar en jämförelse med nationella stan-

dardkostnader att Laholms kommuns kostnader omräknat med ge-

nomsnittskostnad för grundskola skulle varit 11 mkr lägre och för 

för-skola hade det istället blivit 10 mkr högre kostnader. Inom grund-

skolan är det i stort sett enbart skolskjutsar som påverkar att Laholm 

har högre kostnader än genomsnittlig nationell kostnad. Gällande 

förskolan har Laholm lägre kostnader för lokaler samt lägre perso-

nalkostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll § 242 den 12 november 2019 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 38 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2020-000207  

 

Särskild delegationsrätt med anledning av covid -19  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge följande delegation: 
  

Delegationsbeslut Delegat 

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraor-

dinära händelser i fredstid 

 

4 § Beslut om tillfällig stängning av för-

skoleenhet, fritidshem eller annan pedago-

gisk omsorg enligt skollagen 

Utbildningschef 

3 § 2 st och 4 § 2 st Erbjuda omsorg till 

barn i förskola, fritidshem eller annan pe-

dagogisk verksamhet enl. 25 kap. skolla-

gen.  

Rektor 

  

Förordning (2020:115) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av viss smitta 

 

2 § Beslut stängning av förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola  

Utbildningschef 

3 § Förändring av lärotider Avdelningschef grundskola  

4 § Förändring av undervisningstidens för-

delning 

Avdelningschef grundskola 

7 §, 2 st Undervisningens utformning Avdelningschef grundskola 

8 § Utbildningens förläggning vid viss sko-

lenhet 

Avdelningschef grundskola 

9 § och 16 § Överlämna uppgifter på entre-

prenad 

Utbildningschef 

 

-fjärr- och distansundervisning ska erbjudas enligt 7 § 1 st och 11a § 

i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolvä-

sendet vid spridning av viss smitta, 

-bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10 §§ i förordning (2020:115) om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 

smitta, får tillämpas då skolenheten är öppen enligt beslutad delegat-

ion från barn- och ungdomsnämnden. 

 

 

                                          

                                                Forts.      
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 
 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av covid -19 och de konsekvenser denna pandemi 

ger, har riksdagen beslutat om lag (2020:148) om tillfällig stängning 

av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i freds-

tid samt att regeringen har meddelat föreskrifter genom förordning 

(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av viss smitta. Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och 

ungdomsnämnden ger tjänstepersoner delegation på beslut utifrån 

denna lag och förordning.  

 

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta har kompletterats med 11a §, vilken anger 

att vissa undantagsåtgärder som framgår av förordningen kan använ-

das även då skolenheten är öppen. De undantagsåtgärder som avses 

framgår av 3-5, 7, 9 och 10 §§. Undantagsåtgärderna innebär att sko-

lorna ges möjlighet till mer flexibla lösningar även då de är öppna, 

exempelvis genom fjärr- och distansundervisning till elever som i 

vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna 

hemma, med till exempel milda symptom eller på grund av andra 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kan få möjlighet att 

bedriva undervisning på distans trots att eleverna är på plats i skolans 

lokaler. Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdoms-

nämnden beslutar om att fjärr- och distansundervisning enligt 7 §, 1 

st ska erbjudas även när skolorna är öppna samt att övriga undan-

tagsåtgärder i 11a § kan användas enligt angiven delegationsrätt från 

barn- och ungdomsnämnden.     

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 

2020.  

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolom-

rådet vid extraordinära händelser i fredstid  

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsen-

det vid spridning av viss smitta 

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 39 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2019-000110  

 

Uppföljning av tillsyn av fristående förskola - Hasslöv Bygdeför-

skola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avsluta tillsynen av 

Hasslövs bygdeförskola, huvudman för den fristående förskolan 

Hasselbo, då huvudmannen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa  

tidigare påtalade brister.   

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har den 23 oktober med stöd av skolla-

gen 26 kap. 10 § beslutat om att förelägga Hasslövs bygdeförskola 

att vidta flera åtgärder för att avhjälpa de brister som framkommit i 

kommunens tillsyn av verksamheten. Representanter från barn- och 

ungdomskontoret har haft uppföljande tillsynsbesök den 28 novem-

ber 2019 och den 7 maj 2020 med anledning av barn- och ungdoms-

nämndens förelägganden. Den 12 mars och 14 april 2020 har 

Hasslövs bygdeförskola inkommit med underlag för att påvisa vilka 

åtgärder som vidtagits utifrån barn- och ungdomsnämndens föreläg-

ganden.   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 

2020.  

Yttrande från Hasslövs bygdeförskola den 12 mars 2020.   

Kompletterande uppgifter till tidigare yttrande, Hasslövs bygdeför-

skola den 14 april 2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 40 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Förskolan Hasselbo 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2020-000129  

 

Ansökan om att utöka antalet förskoleplatser på Möllans föräld-

rakooperativ i Ysby 

 

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 2020-03-10 med maximalt 65 förskoleplatser. 

 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsstart från den 1 

juni 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrakooperativet Möllan har ansökt till barn- och ungdoms-

nämnden om att få utöka sin verksamhet från 50 förskoleplatser till 

65 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 

Ansökan om utökning daterat den 10 mars 2020. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 

2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 41  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Förskolan Möllan  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2020-000168  

 

Föreläggande mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter 

om skolplikt  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att vårdnadshavare XX före-

läggs tillse att XX, om hon inte har giltigt skäl, ska fullgöra sin skol-

plikt på grundskola i Laholms kommun 

 

att vårdnadshavare XX förpliktigas att betala vite om 10.000 kronor 

per överträdelse   

 

att utbildningschefen bemyndigas att ansöka om utdömande av vite 

hos förvaltningsrätten.  

 

Ärendebeskrivning 

Till barn- och ungdomsnämnden har överlämnats en tjänsteskrivelse 

gällande att XX inte fullgör sin skolgång. I de fall en elev inte fullgör 

sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 

gjort vad denna är skyldig att göra för att så ska ske, får barn- och 

ungdomsnämnden enligt 7 kap. 23 § skollagen (2020:800) vid vite 

förelägga vårdnadshavaren att iaktta sina skyldigheter. Vårdnadsha-

varen har tagit del av tjänsteskrivelsen samt information om vad vi-

tesföreläggandet innebär. Vårdnadshavaren har givits tillfälle att 

yttra sig i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 39. 

Yttrande från vårdnadshavare daterat den 20 maj.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

XX vårdnadshavare  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2020-000062  

 

Föreläggande mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter 

om skolplikt  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att vårdnadshavare  

XX föreläggs tillse att XX, om hon inte har giltigt skäl, ska fullgöra 

sin skolplikt på grundskola i Laholms kommun 

  

att vårdnadshavare XX förpliktigas att betala vite om 10.000 kronor 

per överträdelse   

 

att utbildningschefen bemyndigas att ansöka om utdömande av vite 

hos förvaltningsrätten. 

 

Ärendebeskrivning 

Till barn- och ungdomsnämnden har överlämnats en tjänsteskrivelse 

gällande att XX inte fullgör sin skolgång. I de fall en elev inte fullgör 

sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 

gjort vad denna är skyldig att göra för att så ska ske, får barn- och 

ungdomsnämnden enligt 7 kap. 23 § skollagen (2020:800) vid vite 

förelägga vårdnadshavaren att iaktta sina skyldigheter. Vårdnadsha-

varen har tagit del av tjänsteskrivelsen samt information om vad vi-

tesföreläggandet innebär. Vårdnadshavaren har givits tillfälle att 

yttra sig i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 maj, § 43  

Yttrande från vårdnadshavare daterat den 20 maj.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

XX, vårdnadshavare  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2019-000002  

 

Val av ledamot och ordförande i barn- och ungdomsnämndens 

beredningsutskott 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser Åke Hantoft (C) till ledamot och 

ordförande i beredningsutskottet för tiden till och med 31 december 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden ska i enlighet med reglementet förrätta 

fyllnadsval av ledamot och ordförande i barn- och ungdomsnämn-

dens beredningsutskott efter Maria Bronelius (C).    

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 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 20 maj 2020.  

Förteckning över anmälningar den 20 maj 2020.      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 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 20 maj 2020.  

Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 19 

maj §§ 37–44.   

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 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 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 20 maj 

2020.      

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Skolutredningen- Digitala enkäter/modell för genomförande 

Eva Karlberg Magnusson  

 

Byggnationer, uppföljning 

Monica Williamsson   

 

Kommunövergripande information om Covid- 19 

Hantering av matsalssituationen på skolorna pga. Covid-19 

Richard Mortenlind  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-05-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 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) 

och Annita Asplid (S) 

_____ 

 

      

 

 




