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Delegationsanmälningar 
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Informations- och diskussionsärenden 

§ 10 Dnr 2021-000007 

Deltagande på distans 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 januari 2021 

 
Protokollet som justerats den 1 februari 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 februari 

till och med den 25 februari 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  
 

Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 13:00 – 16:30.  

 Ajournering kl.14:45-15:05 

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) (Deltagande via Teams) 

 Bo Tengqvist (S) (Deltagande via Teams) 

 Marit Schwerin (M) (Deltagande via Teams) 

 Anita Folden (SD) (Deltagande via Teams) 

 Annita Asplid (S) (Deltagande via Teams) 

 Gunilla Waldeman (C) (Deltagande via Teams) 

 Jan Gottfriedson (L) (Deltagande via Teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (Deltagande via Teams)    

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare (Deltagande via Teams) 

 Helene Nilsson (KD), ersättare (Deltagande via Teams) 

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

 Johan Johansson (M), ersättare (Deltagande via Teams) 

 Lennart Svensson (V), ersättare (Deltagande via Teams) 

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

 Björn Alm (M), ersättare (Deltagande via Teams) 

 

 Richard Mortenlind, förvaltningschef  

 Elsa Rosberg, ekonom § 1(via Teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist §§1-8 (via Teams) 

 Monica Williamsson, projektledare §4, §9 (via Teams) 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef förskola §4 §9 (via Teams) 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola §9 (via Teams) 

 Ingela Månsson, avdelningschef KUN §9 (via Teams) 

 Maria Petersson, arbetsmiljökonsult §9 (via Teams) 

 Malin Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 februari klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 1-10 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2020-000213  

 

Revidering av nämndsplan och budget för år 2021 samt  

ekonomisk plan år 2022-2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av reviderad nämndsplan 

2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti 2020 om nämnds-

plan för år 2021. Under hösten har samtliga nämnders nämndspla-

ner och budgetförslag beretts och kommunfullmäktige har i no-

vember 2020 fattat beslut om kommunplan med budget för 2021 

samt ekonomisk plan för 2022–2023. Kommunfullmäktiges beslut 

innebär att den nämndsplan barn- och ungdomsnämnden har beslu-

tat om är reviderad. Enligt principerna för ekonomi- och verksam-

hetsstyrning ska nämnden revidera nämndsplanen om det föreligger 

behov utifrån ändrade förutsättningar från kommunfullmäktige.   

 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 20 jan § 1 

Förslag på reviderad nämndsplan.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2020-000382  

 

Riktlinjer för fristående grundskola, inkl. förskoleklass och  

fritidshem 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om riktlinjer för fristående 

grundskola, inkl. förskoleklass och fritidshem, daterade den 2  

december 2020.   

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige om att 

upphäva LFS 7.3 Regler för bidrag till fristående förskoleklass, 

grundskola och gymnasieskola.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till samlade 

riktlinjer för fristående grundskola, inkl. förskoleklass och fritids-

hem. Dessa riktlinjer syftar till att förtydliga barn- och ungdoms-

nämndens och den enskilde huvudmannens skyldigheter. Av rikt-

linjerna framgår exempelvis vad som gäller för att bidrag ska läm-

nas från kommunen samt när den enskild huvudman ska anmäla 

elevs frånvaro till barn- och ungdomsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 

2021.  

Riktlinjer för fristående grundskola, inklusive förskoleklass och fri-

tidshem, den 2 december 2020. 

Skrivelse från Kultur- och utvecklingsförvaltningen daterad den 30 

november 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 januari, § 2 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan om alla ledamö-

ter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner att så 

skett. 

 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2020-000381  

 

Riktlinjer för fristående förskola, friliggande fritidshem och 

pedagogisk omsorg  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om riktlinjer för fristående 

förskola, friliggande fritidshem och pedagogisk omsorg, daterade 

den 7 januari 2021.   

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige om att 

upphäva LFS 7.4 Regler för bidrag till enskild förskoleverksamhet 

och skolbarnomsorg.   

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige om att 

upphäva LFS 7.19 Regler för godkännande av enskild förskole-

verksamhet och skolbarnomsorg.   

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

om LFS 2.21 Avgift för ansökan om godkännande av fristående 

förskola och fristående friläggande fritidshem enligt skollagen.   
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till samlade 

riktlinjer för fristående förskola, friliggande fritidshem och pedago-

gisk omsorg. Dessa riktlinjer syftar till att förtydliga barn- och ung-

domsnämndens och den enskilde huvudmannens skyldigheter.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 

2021.  

Riktlinjer för fristående förskola, friliggande fritidshem och peda-

gogisk omsorg, den 2 december 2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 20 januari, § 3 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan om alla ledamö-

ter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner att så 

skett. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2021-000009  

 

Uppsägning av lokaler  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förvaltningens  

förslag om avveckling och föreslår kommunstyrelsen att säga upp 

hyresavtalet för Sofiero förskola samt att säga upp de paviljongerna 

som tillhör Sofiero förskola från och med 2022-02-01.  

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare kommunstyrelsen att 

säga upp paviljongerna på Vallbergaskolan från och med 2022-02-

01, samt att kommunstyrelsen säger upp paviljongerna på Skot-

torpsskolan från 2022-02-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid översyn av barn- och ungdomsförvaltningens förskoleplatser 

föreslår förvaltningen en avveckling av Sofieroförskola med tillhö-

rande paviljonger samt en avveckling av de paviljonger som är pla-

cerade vid Vallbergaskolan och Skottorpsskolan. Förvaltningen re-

dogör för hur behoven av förskoleplatser ska kunna tillgodoses utan 

ovan nämnda lokaler.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 december 

2020. Beredningsutskottets protokoll den 20 januari, § 4 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan om alla ledamö-

ter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner att så 

skett. 

 

Protokollsanteckning  

Annita Asplid (S) Vi föreslår att vi utnyttjar Blåkulla för ytterligare förskole-

platser. Det finns byggrätt och vi kan bygga även på höjden. 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter/ersättare instämmer. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

Ersättarens mening: Lennart Svensson (V) och Helene Nilsson 

(KD) stödjer beslutet och protokollsanteckningen. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2020-000461  

 

Svar på granskning av avtalshantering  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsför-

valtningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari som svar på 

granskningsrapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun ingår årligen en mängd avtal. Bristande riktlin-

jer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal riskerar att medföra 

stora kostnader för en kommun. Mot bakgrund av de brister avse-

ende upphandling som framkommit under år 2019 har EY funnit 

anledning att granska kommunens kvalitetssäkring vid utformande 

av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker. I de 

fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det att med-

föra onödiga kostnader för kommunen och därtill kan dess förtro-

endekapital rubbas om kommunens intressen i avtalen inte efter-

levs. Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att 

granska kommunens kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt 

vilken uppföljning av ingångna avtal som sker.  

  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen barn- och 

ungdomsnämnden att säkerställa att det:  

- genomförs en systematisk och dokumenterad avtalsuppföljning av 

ingångna avtal   

- genomförs en översyn av samtliga avtal som förlängs per automa-

tik   

- vid utformning av avtal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske   

- vid undertecknande av avtal framgår datum vid undertecknande 

samt befattning för den som undertecknar   

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 

2021.  

Revisionsrapport, Granskning av kommunens avtalshantering.  

Beredningsutskottets protokoll den 20 januari, § 5 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

                                                Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

                      Forts. 

 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan om alla ledamö-

ter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner att så 

skett. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 Dnr 2020-000460  

 

Svar på granskning av internkontroll 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsför-

valtningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari som svar på 

granskningsrapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat om kommunstyrelsens, nämndernas och bolags-

styrelsernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara ända-

målsenlig. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrel-

sen och nämnderna inte bedriver ett helt ändamålsenligt arbete med 

den interna kontrollen. Varken kommunstyrelsen eller nämnderna 

har genomfört sina kontroller i enlighet med deras internkontroll-

plan för 2020 vilket bedöms vara en brist. Det bedöms även vara en 

brist att nämnderna inte har behandlat eventuella avsteg från intern-

kontrollplanen. Det är positivt att det finns mallar för kommunsty-

relsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser och intern-

kontrollplaner. Vidare är det även positivt att nämndernas risk-och 

väsentlighetsanalyser på en övergripande nivå täcker verksamhets-

områdena och att de risker som bedöms ha högst sannolikhet och 

konsekvens åtföljs av åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 

2021. 

Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 januari, § 6  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan om alla ledamö-

ter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner att så 

skett. 

____ 

Beslutet skickas till:  

Kommunrevisionen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2021-000004  

 

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 19 januari 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och 

frånvaro den 19 januari 2021. 

Förteckning över synpunkter den 19 januari 2021.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 8 Dnr 2021-000005  

 

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 19 januari 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 20 

januari §§ 1-8.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 9 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

Utbildning -Arbetsmiljöansvar  
Maria Petersson, arbetsmiljökonsult HR 

 

Funktionsprogram förskola 
Monica Williamsson, projektledare 

 

Risk- och väsentlighetsanalys  
Richard Mortenlind/Sophia Sävås  

 

Ökad måluppfyllelse  

               Återkoppling -Gemensamt uppdrag BUN/KUN 
              Erik Thor/ Ingela Månsson  

                     Uppföljning HT 20  
                Erik Thor /Agneta Ljung 

 

  Distansundervisning 

  Skolverksprojekt-Riktande insatser för barn och elever med annat modersmål 
                        Richard Mortenlind 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 10 Dnr 2021-000007  

 

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. 

_____ 

 

      

 

 




