
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 

§ Ärendelista 

§ 65 Dnr 2022-000113  

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 66 Dnr 2022-000335  

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun gällande 

utbildningsverksamhet 

§ 67 Dnr 2022-000269  

Yttrande över motion om införande av pliktskola för att motverka våld och 

kränkningar 

§ 68 Dnr 2022-000270  

Yttrande över motion om införande av jourklasser 

§ 69 Dnr 2022-000116  

Tillsyn vid Hasslövs skola ideell förening - Förskolan Hasselbo 

§ 70 Dnr 2022-000163  

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - Ekolek barnomsorg 

§ 71 Dnr 2022-000287  

Revidering av riktlinjer för barn- och elevhälsa 

§ 72 Dnr 2022-000024  

Anmälningar 

§ 73 Dnr 2022-000025  

Delegationsanmälningar 

§ 74 Dnr 2022-000023  

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 19 oktober 2022 

Protokollet som justerats den 24 oktober, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare/Utredare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 oktober 

till och med den 16 november 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 

Sida 
1 (13) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12:20, ajournering 10.00-10:15. 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare  

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

   

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

 Elsa Rosberg, ekonom §65, § 74a 

 Sophia Sävås, skoljurist §§67–70 

 Karin Tideman, specialpedagog/samordnare § 74b 

 Lina Tannerfalk Wiberg, enhetschef § 71 § 74b 

 Henrik Widaeus, kvalitetsutvecklare § 74c 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Anita Folden (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 oktober klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 65-74 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Folden (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2022-000113  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning över volymer 

oktober månad 2022. 

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2022-000335  

 

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms  

kommun gällande utbildningsverksamhet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

anta avsiktsförklaringen mellan Båstads kommun och Laholms kom-

mun. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera grunder för utökat sam-

arbete mellan Båstad kommun och Laholms kommun gällande ut-

bildningsverksamheter. 

 

Avsiktsförklaringen är framtagen i ett gemensamt initiativ mellan 

kommunerna med delaktighet från tjänstemän och politiker. I La-

holms kommun har representanter för såväl barn- och ungdomsför-

valtningen som kultur- och utvecklingsförvaltningen deltagit i pro-

cessen och tjänsteskrivelser kommer att hanteras av båda berörda 

nämnder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 50. 

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun 

gällande utbildningsverksamhet. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2022. 

_____ 

Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V) stödjer beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2022-000269  

 

Yttrande över motion om införande av pliktskola för att mot-

verka våld och kränkningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande och före-

slår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 

och Anita Folden (SD) att Laholms kommun inför pliktskola med 

specialutbildad personal för att våldsamma och farliga elever, vilka 

är under utredning för vålds- eller sexualbrott, skall få sin utbildning 

på annat ställe då säkerheten är hotad för elever och personal. Beslu-

tet om att överföras till denna särskilda skola skall ligga på rektor. 

Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 novem-

ber 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 51. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 

2022. 

Remiss av motion om införande av pliktskola för att motverka våld 

och kränkningar. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2022-000270  

 

Yttrande över motion om införande av jourklasser  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande och före-

slår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 

och Anita Folden (SD) att Laholms kommun ska införa jourklasser 

för att ta emot tillfälligt avlägsnade störande elever ifrån ordinarie 

undervisning. Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämn-

den för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

22 november 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 52. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2022. 

Remiss av motion om införande av jourklasser. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2022-000116  

 

Tillsyn vid Hasslövs skola ideell förening - Förskolan Hasselbo 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 10 § 

skollagen Hasslövs skola ideell förening, huvudman för den fri-

stående förskolan Hasselbo, att vidta nedanstående åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister. 

 

•Säkerställa att rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet 

vid förskoleenheten (skollagen 2 kap. 9 §). 

 

•På huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen (skollagen 4 kap. 3 §). Det systema-

tiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras (skollagen 4 kap. 6 §). 

 

•På enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomfö-

ras under medverkan av förskollärare och övrig personal. Barn i för-

skolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid förskoleenheten genom-

förs (skollagen 4 kap. 4 §). Det systematiska kvalitetsarbetet ska do-

kumenteras (skollagen 4 kap. 6 §). 

 

•Säkerställa att barns utveckling och lärande följs upp, dokumenteras 

och analyseras (Lpfö 98, rev 2016, avsnitt 2.6).  

 

•Säkerställa att förskolans personal ges möjligheter till kompetens-

utveckling samt ges nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller 

för utbildningen (skollagen 2 kap. 34 §). 

 

Senast den 1 april 2023 ska Hasslövs skola ideell förening, huvud-

man för förskolan Hasselbo, redovisa till barn- och ungdomsnämn-

den de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 26 kap. 4 § ska tillsyn av förskola med enskild hu-

vudman genomföras av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

I Laholms kommun ansvarar barn- och ungdomsnämnden för tillsy-

nen, vilken utförs av barn- och ungdomsförvaltningen. Tillsynen ge-

nomförs vart tredje år. Den omfattar inte bestämmelserna om krän-

kande behandling i skollagen 6 kap. utan för sådan tillsyn ansvarar 

Skolinspektionen. Tillsynens syfte är att kontrollera och bedöma att 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

fristående verksamhet bedrivs i enlighet med för verksamheten gäl-

lande lagar och förordningar samt läroplan för förskolan. Om brister 

upptäcks vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut 

om åtgärder som behövs för att huvudmannen ska rätta till felen som 

upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsynen är att ar-

beta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler 

som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och 

rätta till eventuella fel och brister. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 53. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 

augusti 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hasslövs skola ideell förening 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2022-000163  

 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - Ekolek 

barnomsorg 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna ansökan från 

Ekolek Barnomsorg AB (556861- 0348) om rätt till bidrag för peda-

gogisk omsorg i enskild regi.  

 

Bidrag lämnas för fem dagbarnvårdare med maximalt 35 platser i 

Laholms kommun (maximalt sju barn per personal).  

 

Godkännandet/bidrag ges under förutsättning att verksamheten star-

tar inom två år från beslutsdatum. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekolek Barnomsorg AB (Ekolek) har inkommit med en ansökan om 

rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi. Den 5 juli 2022 

har representanter från barn- och ungdomsförvaltningen (verksam-

hetschef förskola, ekonom, administratör samt skoljurist) träffat re-

presentanter från Ekolek (vd samt tillsynsansvarig) i möte via 

Teams. Ekoleks ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i La-

holms kommun avser 5 dagbarnvårdare med 6-7 barn per dagbarn-

vårdare.  

 

Ekolek är ansvarig arbetsgivare för dagbarnvårdarna och huvudman 

för verksamheten. Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar 

om rätten till bidrag för pedagogisk omsorg med en-skild huvudman. 

Om nämnden beslutar att den enskilde huvudmannen har rätt till bi-

drag utövar nämnden tillsyn av verksamheten. Bidrag lämnas inte 

om det inom barn- och ungdomsnämndens tillsynsansvar framkom-

mer omständigheter som innebär att huvudmannen inte uppfyller 

skollagens krav. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 54. 

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ekolek 

Barnomsorg AB, daterad den 30 mars 2022.  

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 

2022. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annita Asplid (S) avstyrker beredningsutskottets förslag till beslut. 

Helene Nilsson (KD) bifall till beredningsutskottets förslag till  

beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Reservation  

Annita Asplid (S) och Bo Tengqvist (S) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Ekolek Barnomsorg AB 

 

Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V) stödjer Annita Asplids förslag till beslut.  

Jessica Andersson (LP) stödjer Annita Asplids förslag till beslut. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2022-000287  

 

Revidering av riktlinjer för barn- och elevhälsa  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar de reviderade riktlinjerna med 

tillägget att eleven ska kunna nå Elevhälsan varje skoldag.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden antog i februari 2021 riktlinjer för barn- 

och elevhälsa. Riktlinjerna har reviderats utifrån gällande läroplan 

och Skolverkets nya allmänna råd. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober § 55. 

Reviderade riktlinjer för barn- och elevhälsa. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Helene Nilsson (KD) Tillägg till riktlinjerna; Eleven ska kunna nå 

Elevhälsan varje skoldag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller riktlinjerna och finner att 

nämnden bifaller detsamma. Därefter frågar ordföranden om nämn-

den bifaller tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller det-

samma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2022-000024  

 

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 12 oktober 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo oktober 2022.  

Förteckning över synpunkter den 12 oktober 2022. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2022-000025  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till  

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-

dra 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. Besluten som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet  

med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i den ord-

ning som bestämts i nämndens delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut den 12 oktober 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober §§ 49-56, 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Budgetberedning 2023 

Elsa Rosberg 

 

B) Tilläggsbelopp 

Lina Tannerfalk Wiberg/Karin Tideman 

 

C) E-tjänst anmälan om kränkande behandling 

Henrik Wideus  

 

                      D) Information från förvaltningschef  

                                 - Uppdrag kring energibesparande åtgärder  

                      Richard Mortenlind  

 

 E) Information från ordförande 

- Föräldramöte på Lagaholmsskolan den 19 oktober 

- Ordförandebeslut avseende beställning av lokalanpass-

ning för tillfällig förskoleverksamhet i Skottorpsskolan 

 Åke Hantoft  

 




