
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

§ Ärendelista 

§ 56 Dnr 2022-000201  

Budgetuppföljning 2  

§ 57 Dnr 2022-000243  

Yttrande över granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare 

§ 58 Dnr 2022-000106  

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Grävlingen (Förskolan Grävlingen) 

§ 59 Dnr 2022-000115  

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Möllan (Förskolan Möllan) 

§ 60 Dnr 2022-000100  

Tillsyn vid Medborgarskolan region väst (Förskolan Nyckelpigan) 

§ 61 Dnr 2022-000105  

Tillsyn vid Öringe Montessoriförening (Öringe montessori-förskola) 

§ 62 Dnr 2022-000025  

Delegationsanmälningar 

§ 63 Dnr 2022-000024  

Anmälningar 

§ 64 Dnr 2022-000023  

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 21 september 
2022 

Protokollet som justerats den 26 september 2022, 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 27 september  

till och med den 20 oktober 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Sida 
1 (11) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 15:30, ajournering kl.12:00-13:00.   

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Johan Johansson (M) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helge Wigforss (SD) 

 Tony Bagoly (SD) 

 

  

Övriga deltagande  Emelie Oskarsson (C), ersättare § 46e,f 

 Björn Alm (M), ersättare §§56-64a-d 

 Helene Nilsson (KD),ersättare 

 Jessica Andersson (LP),ersättare  

 Lennart Svensson (V),ersättare 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Jan Abrahamsson verksamhetschef förskola § 64b 

 Elsa Rosberg, ekonom § 56 

 Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare § 64a 

                          Veronica Hjelm projektledare/projektsamordnare § 64c 

                          Erik Thor verksamhetschef skola § 64e 

                          Svante Dellve lokalstrateg § 64a,f 

                          Sophia Sävås, skoljurist §§58-61 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Johan Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 september klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 56-64 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Johan Johansson (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2022-000201  

 

Budgetuppföljning 2 år  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 

2022, med ekonomisk åtgärdsplan, samt överlämnar densamma 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 budgetuppföljningen utgår från redovisningen per den 

sista april och den andra per den sista augusti. Den sistnämnda bud-

getutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovi-

sas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober.  

 

Delårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 au-

gusti. I det fall en nämnd i samband med budgetuppföljningarna be-

dömer att budgetunderskott kommer att uppstå som inte är relaterade 

till ianspråktagande av resultatfond ska nämnden samtidigt redovisa 

en åtgärdsplan på hur det befarade underskottet ska förhindras eller 

åtminstone begränsas.  

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen. 

Nämnderna ska även samtidigt följa upp eventuella nämndspecifika 

resultatmål. 

 

Beslutsunderlag    

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 42. 

Budgetuppföljning 2, 2022 

Ekonomisk åtgärdsplan augusti 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2022-000243  

 

Yttrande över granskning av kommunen som attraktiv  

arbetsgivare 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna barn- och ung-

domsförvaltningens yttrande som svar på revisionsrapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat kommunen som attraktiv arbetsgivare. Gransk-

ningens syfte har varit att bedöma om styrelserna och nämnderna ar-

betar på ett systematiskt sätt för att bli en attraktiv arbetsgivare. EY:s 

sammanfattande bedömning är att styrelserna och nämnderna har på-

börjat ett arbete som kan leda till ett systematiskt arbetssätt mot att 

bli en attraktiv arbetsgivare. EY gör även bedömningen att det kvar-

står en del arbete, främst vad gäller uppföljning och analys, för att 

skapa ett strukturerat arbetssätt inom området.  

EY framhåller vikten att involvera den politiska nivån i det fortsatta 

arbetet eftersom det är de som är ytterst ansvariga för personalfrå-

gorna. Det är politikerna, tillsammans med ledande tjänstepersoner 

och chefer, som utgör första ledet i detta arbete och att det är deras 

engagemang som är betydande för att bygga en trivsam och attraktiv 

kultur i kommunen. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY kommunstyrelsen 

och nämnderna att:  

* delta i formuleringen/utformningen av vad det innebär att vara en  

attraktiv arbetsgivare,  

* säkerställa att samtliga ledamöter fullt ut ges möjlighet att sätta sig 

in i vad arbetsgivaransvaret omfattar,  

* säkerställa att uppföljningen och återrapportering av kompetens-

försörjningsplaner (handlingsplaner) genomförs, samt  

* sammanställa genomförda avslutssamtal som grund för analys och 

utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 43. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 

2022. 

Granskningsrapport, Kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2022-000106  

 

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Grävlingen (Förskolan Gräv-

lingen)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Föräldra-

kooperativet Grävlingen (Förskolan Grävlingen) följer författningar-

nas krav inom de granskade områdena. Barn- och ungdomsnämnden 

beslutar därmed att avsluta tillsynen. 

 

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 om-

fattar inte bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen 6 

kap. För sådan tillsyn ansvarar Skolinspektionen. Barn- och ung-

domsförvaltningen genomför tillsyn vart tredje år. Tillsynens syfte 

är att kontrollera och bedöma att fristående verksamhet bedrivs i en-

lighet med för verksamheten gällande lagar och förordningar samt 

läroplan för förskolan. Tillsynen riktas mot fyra områden: Huvud-

mannens förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet, Kvalitet 

och inflytande, Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om 

brister upptäckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta 

beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta 

till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsy-

nen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning uti-

från de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan 

upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 44. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 

augusti 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föräldrakooperativet Grävlingen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2022-000115  

 

Tillsyn vid Föräldrakooperativet Möllan (Förskolan Möllan)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Föräldra-

kooperativet Möllan (Förskolan Möllan) följer författningarnas krav 

inom de granskade områdena. Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

därmed att avsluta tillsynen. 

 

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 om-

fattar inte bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen 6 

kap. För sådan tillsyn ansvarar Skolinspektionen. Barn- och ung-

domsförvaltningen genomför tillsyn vart tredje år. Tillsynens syfte 

är att kontrollera och bedöma att fristående verksamhet bedrivs i en-

lighet med för verksamheten gällande lagar och förordningar samt 

läroplan för förskolan. Tillsynen riktas mot fyra områden: Huvud-

mannens förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet, Kvalitet 

och inflytande, Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om 

brister upptäckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta 

beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta 

till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsy-

nen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning uti-

från de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan 

upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 45. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 

augusti 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föräldrakooperativet Möllan 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2022-000100  

 

Tillsyn vid Medborgarskolan region väst (Förskolan Nyckelpi-

gan)  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Medborgar-

skolan Region Väst (Förskolan Nyckelpigan) följer författningarnas 

krav inom de granskade områdena. Barn- och ungdomsnämnden be-

slutar därmed att avsluta tillsynen. 

 

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 om-

fattar inte bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen 6 

kap. För sådan tillsyn ansvarar Skolinspektionen. Barn- och ung-

domsförvaltningen genomför tillsyn vart tredje år. Tillsynens syfte 

är att kontrollera och bedöma att fristående verksamhet bedrivs i en-

lighet med för verksamheten gällande lagar och förordningar samt 

läroplan för förskolan. Tillsynen riktas mot fyra områden: Huvud-

mannens förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet, Kvalitet 

och inflytande, Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om 

brister upptäckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta 

beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta 

till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsy-

nen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning uti-

från de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan 

upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 46. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 

augusti 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Medborgarskolan Region Väst 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2022-000105  

 

Tillsyn vid Öringe Montessoriförening (Öringe montessori-för-

skola) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Vid tillsynen har det inte framkommit något annat än att Öringe 

Montessoriförening huvudman för Öringe montessoriförskola följer 

författningarnas krav inom de granskade områdena. Barn- och ung-

domsnämnden beslutar därmed att avsluta tillsynen. 

 

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 om-

fattar inte bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen 6 

kap. För sådan tillsyn ansvarar Skolinspektionen. Barn- och ung-

domsförvaltningen genomför tillsyn vart tredje år. Tillsynens syfte 

är att kontrollera och bedöma att fristående verksamhet bedrivs i en-

lighet med för verksamheten gällande lagar och förordningar samt 

läroplan för förskolan. Tillsynen riktas mot fyra områden: Huvud-

mannens förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet, Kvalitet 

och inflytande, Utveckling och lärande samt Normer och värden. Om 

brister upptäckts vid tillsynen ska barn- och ungdomsnämnden fatta 

beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta 

till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte med tillsy-

nen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning uti-

från de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan 

upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september § 47. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 

augusti 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Öringe Montessoriförening 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 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 14 september 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september §§ 42–48, 2022 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 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 14 september 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 14 september 2022.  

Förteckning över synpunkter den 14 september 2022. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Allaktivitetsområde i Veinge  

Reino Jacobsson  

 

B) Pedagogisk omsorg (nattis) 

• Förändring av verksamhetens öppettider  

     Jan Abrahamsson  

 

                      C) Kartläggning -DELMOS 

Veronica Hjelm  

 

D) Information från förvaltningschef/ordförande  

• Kontaktpolitikerbesök  

• Behov av förskoleplatser 2023 

• Medarbetarundersökning  

• Förlikning i diskrimineringsärende  

• Samverkan med Båstads kommun  

      Richard Mortenlind  

 

• Presidiekonferens   

      Åke Hantoft  

 

E) Skolans värdegrund och uppdrag/trygghet och studiero  

     Hur arbetar våra högstadieskolor med trygghet och studiero  

     Richard Mortenlind/ Erik Thor 

 

F) Omvärldsspaning- nybyggda högstadieskolor i Sverige 

     Svante Dellve  
 

____ 




