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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 30 september 
2020 

 
Protokollet som justerats den 5 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 6 oktober 

till och med den 29 oktober 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (11) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  
 

Plats och tid Räddningstjänsten utbildningslokal, klockan 13:00 – 17:10  
 ajournering 14:30-14:50 

  

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) §§ 81-85 

 Helge Wigforss (SD) §§ 86-90   

 

Övriga deltagande  Helene Nilsson (KD), ersättare §§ 86-90 

 Fredrik Lindqvist (C), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Björn Alm (M), ersättare 

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

 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Monica Williamsson projektledare § 89b 

 Louise Robertsson §§ 81-82 

 Erik Thor, grundskolechef § 89d 

 Ingela Månsson gymnasiechef §89d 

 Sophia Sävås, skoljurist 

     Eva Karlberg Magnusson, rektor § 89e 
     Caroline Tannerfalk Wiberg, barn- och elevhälsochef § 89a  

      Malin Andersson, sekreterare 

   

Utses att justera Anita Folden (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 5 oktober 2020 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 81-90 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Folden (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 81 Dnr 2020-000197  

 

Uppföljning 2  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 

2020 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överläm-

nar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  Den första budget-

uppföljningen utgår från redovisningen per sista april och den andra 

per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts 

samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäk-

tige vid ett och samma tillfälle under oktober. Delårsrapporten upp-

rättas också efter redovisningen per den 31 augusti. I den nu före-

stående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till 

upp-följningen av de gemensamma resultatmålen som kopplats till 

de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna i kommun-

planen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspeci-

fika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 62 

Budgetuppföljning 2, 2020  

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 82 Dnr 2020-000312  

 

Årlig tillsyn av fristående förskolor i Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avsluta den årliga till-

synen för följande enskilda huvudmän; Föräldrakooperativet Gräv-

lingen, Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening, Perso-

nalkooperativet Guldgruvan, Föräldrakooperativet Kungabarn, 

Möllans föräldrakooperativ, Medborgarskolan Region Väst och 

Öringe Montessoriförening. Bedömning görs att dessa huvudmän 

följer författningens krav inom de område som granskats vid den 

årliga tillsynen.  

 

2.Med stöd av 26 kap. 11 § skollagen tilldelar barn- och ungdoms-

nämnden Hasslövs skola ideella förening, huvudman för förskolan 

Hasselbo, en anmärkning gällande huvudmannens ekonomiska för-

utsättningar att bedriva förskoleverksamhet.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av fristående förskola och 

pedagogisk omsorg genomföras av den kommun där verksamheten 

bedrivs. Enligt barn- och ungdomskontorets rutiner för tillsyn av 

fristående förskolor och pedagogisk omsorg utövas tillsyn bland 

annat genom den sk. årliga tillsynen. Det innebär att den enskilda 

huvudmannen ska inkomma med följande handlingar till barn- och 

ungdomsnämnden:  

1.Årsredovisning och årsbokslut 

2.Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och enhetsnivå 

3.Enhetens plan mot kränkande behandling samt dokumentation för 

hur enhetens arbetar främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering.  

4.Analys av barngruppens sammansättning och storlek. 

5.Plan för kompetensutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 63 

Inkomna handlingar från Föräldrakooperativet Grävlingen, Skot-

torps Montessoriförskola ekonomisk förening, Personalkooperativet 

Guldgruvan, Föräldrakooperativet Kungabarn, Möllans föräldra-

kooperativ, Medborgarskolan Region Väst, Öringe Montessoriföre-

ning och Hasslövs skola ideella förening   

_ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 83 Dnr 2020-000115  

 

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av elevers från-

varo i grundskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 september som svar på 

granskningsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om barn- och ungdomsnämnden har en ändamålsenlig hantering 

och uppföljning av elevers frånvaro inom grundskolan. Den sam-

manfattande bedömningen av EY:s granskning är att nämndens 

hantering av skolfrånvaro inte är ändamålsenlig. Utifrån gransk-

ningsresultatet rekommenderar revisionen barn- och ungdoms-

nämnden att:  

 

-Säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt som garanterar till-

förlitlig data för att följa upp frånvaron i kommunens grundskolor. 

-Utifrån statistiken genomföra såväl kommunövergripande som 

skolspecifik analys av frånvaron i syfte att öka närvaron och stärka 

det förebyggande arbetet. 

-Säkerställa att de styrdokument som finns överensstämmer sinse-

mellan och att det skapas en konsensus kring de begrepp och defi-

nitioner som används, samt att dessa begrepp förankras i verksam-

heten. 

-Tillse att beslutade styrdokument såsom åtgärdstrappan efterlevs. 

-Säkerställa att elevhälsans kompetenser nyttjas som stöd för men-

torer och rektorer i enskilda elevärenden, liksom att elevhälsans 

förbyggande arbete också omfattar åtgärder för en ökad skolnär-

varo.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 64 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2020. 

Revisionsrapport, Granskning av elevers frånvaro i grundskolan. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen     
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 84 Dnr 2020-000311  

 

Utredning gemensamt skolkontor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lägga ut-

redningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden framförde i nämndsplan inför 

2018 möjligheten till en översyn att skapa ett gemensamt utbild-

ningskontor, som handlägger kommunens samlade utbildningsfor-

mer. Anledningen till gemensamt skolkontor var då möjligheterna 

att hantera gemensamma frågor och att det skulle minska risken för 

dubbelarbete och öka kvalitén på stödet till ansvariga nämnder. 

Kommunstyrelsen beslutade utifrån detta i Riktlinjer och direktiv 

för nämndernas arbete med nämndsplan och budget för år 2020 att 

kultur- och utvecklingsverksamheten respektive barn- och ung-

domsverksamheten under 2020 skall genomföra en utredning om 

möjligheterna att etablera ett gemensamt skolkontor samt att redo-

visa denna utredning för kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 64 

   Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2020.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 85 Dnr 2020-000316  

 

Revidering av riktlinjer gällande förskola, fritidshem och om-

sorg obekväm arbetstid i Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras för att förtydliga skrivningarna kring fritids-

hemmen. 

 

Ärendebeskrivning 

Den senast reviderade läroplanen för förskolan år 2018 innebar ett 

förtydligande i förskolans uppdrag med syfte att höja kvalitén. Det 

förändrade uppdraget kräver andra förutsättningarna för det prak-

tiska arbetet. Framför allt behövs det mer tid för uppföljning, utvär-

dering och planering av verksamheten med syfte att utveckla 

undervisningens kvalitet. Behovet av kollegialt lärande, där försko-

lepersonal tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning 

och sin profession, har ökat. För att skapa bättre förutsättningar för 

personal i förskolan och för att höja kvalitén i verksamheten före-

slår barn- och ungdomskontoret att antal planeringsdagar ska vara 

sex dagar per läsår, istället för nuvarande fyra dagar. Vidare före-

slås att förskolan en dag per månad ges möjlighet att stänga verk-

samheten klockan 16.00 med syfte att ha gemensam APT. Föräldrar 

som har behov av förskoleplats efter klockan 16.00 ska erbjudas 

omsorg.   

 

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

linjerna, bland annat vad gäller sk. överflytt. Enligt barn- och ung-

domsnämndens riktlinjer kan ansökan om överflytt göras och ger då 

förtur till placering vid den önskade förskolan. Enligt barn- och 

ungdomskontorets förslag till revidering av riktlinjer kommer över-

flytt till annan förskola att föregås av en särskild prövning samt att 

överflytt huvudsakligen kommer att ske under augusti månad. Vi-

dare har riktlinjerna anpassats utifrån att barn- och ungdomsnämn-

den har avvecklat verksamhet för pedagogisk omsorg.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 66 

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Laholms kommun. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2020.  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 86 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 anmälningar den 23 september 2020.  

Förteckning över synpunkter den 23 september 2020. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 87 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 23 september 

2020.  Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 

den 22 september §§ 62-68. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 88 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 23 

september 2020. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 89 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Presentation av ny barn- och elevhälsochef 

     Caroline Tannerfalk Wiberg   
     

B) Byggnationer, uppföljning  

       Skolbibliotek  

       Monica Williamsson 

 

C) Skolinspektionens återkoppling -granskningen av Veingeskolan  

                           Richard Mortenlind   
   

D) Återkoppling -Gemensamt uppdrag BUN/KUN kring ökad  

måluppfyllelse  

                            Erik Thor grundskolechef /Ingela Månsson gymnasiechef   
                       

E) Återkoppling från informationsmötet på Ahlaskolan och dialogmötet  

på Genevadsskolan  

                           Dialog om framtida 7-9 skolor i kommunen 

 

F) Frågor från Fredrik Lindqvist (C) och Jessica Andersson (LP) 

                           (besvaras muntligt) 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 90 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 nämndle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsätt-

ning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfull-

mäktige 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 ungdomsnämndens ledamöter intygar på fråga från ord-

föranden att så har skett under dagens sammanträde. Ledamöter 

som har deltagit på distans via Teams: Bo Tengqvist (S) Annita 

Asplid (S), Nils-Erik Johansson (S). 

_____ 

 

 

 




