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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 augusti 2020 

 
Protokollet som justerats den 31 augusti 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 1 september 

till och med den 23 september 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (13) 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 14:00 – 17:45 

 ajournering 15.30-16.00 

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via Teams) 

 Marit Schwerin (M) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via Teams) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Kristina Svensson (SD) (deltagande via Teams)    

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

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

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Staffan Petersson, ekonom §§ 69-70 

 Louise Robertsson §§ 69-70 

 Sophia Sävås, skoljurist 

 Eva Karlberg Magnusson, rektor §75, § 79d 

 Hanna Ericsson, sakkunnig kommunrevisionen § 79a 

 Bo Fritzon, kommunrevisionen § 79a 

 Kristian Einarsen kommunrevisionen § 79a 

 Tommy Jacobsson, kommunrevisorn § 79a 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

 

Utses att justera Marit Schwerin (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 augusti klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 69-80 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M) 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 69 Dnr 2020-000083  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 53 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-juli  

månad 2020.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 70 Dnr 2020-000213  

 

Nämndsplan och budget för år 2021 samt ekonomisk plan år 

2022-2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan och budget för 

år 2021 samt ekonomisk plan för 2022–2023 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd. Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna 

kan också kommunstyrelsen ge sådana till de kommunala bolagen. 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behov-

sanalys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för 

kommunstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 54. 

Nämndsplan 2021.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 71 Dnr 2020-000205  

 

Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 

2020-2024 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdoms-

kontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2020 som svar på  

remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har remitterat förslag till regionalt trafikförsörj-

ningsprogram 2020-2024 till Laholms kommun. Kommunstyrel-

sens ledningsutskott har efter förslag från kommunledningskon-

torets remitterar trafikförsörjningsprogram till berörda nämnder för 

yttrande senast den 31 augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 55. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2020. 

Remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2020-

2024.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 72 Dnr 2020-000253  

 

Yttrande över förslag om ändring i reglementen pga. av kom-

munens nya förvaltningsorganisation 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot förslaget om 

ändring i reglementen pga. kommunens nya organisation. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att nuvarande 

förvaltningsorganisation från och med den 1 januari 2021 ska 

övergå till nämndsindelade förvaltningar. Nämndernas reglementen 

har anpassats efter den nya organisationen och kommunstyrelsen 

remitterar föreliggande förslag till ändring i reglemente för kom-

munstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden (miljö- och byggnads-

nämnden) samt kultur- och utvecklingsnämnden till kommunens 

nämnder för yttrande senast den 25 september 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 56. 

Remiss- Ändring av kommunens nämnds- och förvaltningsorgani-

sation. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 73 Dnr 2020-000168  

 

Föreläggande mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyldighet-

er om skolplikt  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

att vårdnadshavare XX föreläggs tillse att XX fullgör sin skolplikt 

på grundskola i Laholms kommun läsåret 2020/2021, om hon inte 

har giltigt skäl att utebli från utbildningen, det vill säga att hon har 

ogiltig frånvaro   

 

att föreläggandet innebär att XX ska infinna sig på Veingeskolan i 

Laholms kommun skoldagen efter konstaterad  

ogiltig frånvaro  

 

att vårdnadshavare XX förpliktigas att betala vite om 10.000 kronor 

varje gång som XX inte fullgör sin skolplikt med anledning av ogil-

tig frånvaro  

 

att utbildningschefen bemyndigas att ansöka om utdömande av vite 

hos förvaltningsrätten. 

 

Ärendebeskrivning 

Till barn- och ungdomsnämnden har överlämnats en tjänsteskri-

velse 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 skyl-

digheter. Vårdnadshavaren har tagit del av tjänsteskrivelsen samt 

information om vad vitesföreläggandet innebär. Vårdnadshavaren 

har givits tillfälle att yttra sig i ärendet.  

Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sitt samman-

träde den 27 maj. Beslutet överklagades därefter till förvaltningsrät-

ten och den 7 juli beslutande förvaltningsrätten att ogiltigförklara 

barn- och ungdomsnämndens beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 57. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2020. 

Förvaltningsrättens dom den 8 juni, målnr 8704-20 

_____ 

Beslutet skickas till: Vårdnadshavaren 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

     § 74 Dnr 2020-000062  

 

Föreläggande mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyldighet-

er om skolplikt  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar: 

att vårdnadshavare XX föreläggs tillse att XX fullgör sin skolplikt 

på grundskola i Laholms kommun läsåret 2020/2021, om hon inte 

har giltigt skäl att utebli från utbildningen, det vill säga att hon har 

ogiltig frånvaro    

 

att föreläggandet innebär att XX ska infinna sig på Veingeskolan i 

Laholms kommun skoldagen efter konstaterad ogiltig frånvaro  

 

att vårdnadshavare XX förpliktigas att betala vite om 10.000 kronor 

varje gång som XX inte fullgör sin skolplikt med anledning av ogil-

tig frånvaro  

 

att utbildningschefen bemyndigas att ansöka om utdömande av vite 

hos förvaltningsrätten.   

 

Ärendebeskrivning 

Till barn- och ungdomsnämnden har överlämnats en tjänsteskri-

velse 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 skyl-

digheter. Vårdnadshavaren har tagit del av tjänsteskrivelsen samt 

information om vad vitesföreläggandet innebär. Vårdnadshavaren 

har givits tillfälle att yttra sig i ärendet. Barn- och ungdomsnämn-

den behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj. Beslutet 

överklagades därefter till förvaltningsrätten och den 7 juli beslu-

tande förvaltningsrätten att ogiltigförklara barn- och ungdoms-

nämndens beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 57. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2020. 

       Förvaltningsrättens dom den 8 juni, målnr 8708-20 
_____ 

Beslutet skickas till: Vårdnadshavaren 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

     § 75 Dnr 2019-000153  

 

Revidering av fördjupat utredningsuppdrag- skolutredningen 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomskontoret ska göra en fördjupad utredning och 

belysa konsekvenser med särskilt fokus kring ekonomi gällande 

nedläggning av Genevadsskolan. Utredningen ska överlämnas till 

barn- och ungdomsnämnden vid sammanträdet i november.  

  

Dialogmöten med elever, personal genomförs som en del av den 

fördjupade utredningen avseende nedläggning av Genevadsskolan. 

Synpunkter från berörda vårdnadshavare inhämtas via digitala en-

käter samt genom fysiska möten med representanter från förskolan 

och skolan.   

 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott ges i uppdrag att 

tillsammans med representanter från barn- och ungdomskontoret 

arbeta vidare med de förslag som presenterades i skolutredningen 

våren 2019. Syftet med arbetet är att ta fram förslag på en helhets-

lösning för en framtida förskole- och skolorganisation i Laholms 

kommun.  

 

Fortsatt utredning av Ahlaskolans framtid ska således belysas ur ett 

större perspektiv och inkluderas i arbetet med en helhetslösning för 

en framtida förskole- och skolorganisation i Laholm kommun. Den 

separata utredningen om Ahlaskolan ska därmed inte fullföljas. 

 

Ärendebeskrivning 

Under arbetet med den fördjupade skolutredningen har det blivit 

tydligt att en utredning som enbart avgränsas till nedläggning av 

Genevads- och Ahlaskolan inte är möjlig att genomföra när det gäl-

ler Ahlaskolan. Utifrån gällande prognoser innebär en nedläggning 

av Ahlaskolan stora konsekvenser för skolorna i Laholms tätort och 

för Veingeskolan. Detta innebär att den del av utredningen som av-

ser Ahlaskolan behöver belysas ur ett större perspektiv och inklude-

ras i arbetet med en helhetslösning för en framtida förskole- och 

skolorganisation i Laholm kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti § 59. 

 _____ 

Ersättarens mening 

Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

 

 
     § 76 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 21 augusti 2020. 

Förteckning över synpunkter den 21 augusti 2020. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 77 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 21 augusti 2020.  

Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 18 

augusti §§ 55-61. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 78 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 21 aug 2020.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 79 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

   a, Genomgång av Granskningsrapport avseende elevers frånvaro i  

     grundskolan  

     Kommunrevisionen 

 

   b, Samarbetsavtal med föreningen Gamla Laholm  

 c, Möte med Budgetberedning  

     Richard Mortenlind 

 

 d, Skolutredningen –Genomgång & nuläge 

     Richard Mortenlind/Eva Karlberg Magnusson  

____ 

    

 
 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 80 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) och Kristina Svens-

son (SD). 

____ 

 

 

      

 

 




