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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 augusti 2021 

Protokollet som justerats den 30 augusti 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 31 augusti 

till och med den 23 september 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration, kvalitet och utveckling 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-08-25 

Sida 
1 (11) 

 

Plats och tid Storken Stadshuset, klockan 13:00-16:00, ajournering kl. 14:45-15:00 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) (deltagande via teams) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via teams) 

 Marit Schwerin (M) (deltagande via teams) 

 Gunilla Waldeman (C) (deltagande via teams) 

 Jan Gottfriedson (L) (deltagande via teams) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (deltagande via teams) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via teams) 
 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare (deltagande via teams) 

 Björn Alm (M), ersättare (deltagande via teams) 

 Helene Nilsson (KD), ersättare (deltagande via teams) 

 Jessica Andersson (LP), ersättare (deltagande via teams) 

 Lennart Svensson (V), ersättare (deltagande via teams) 

 Kristina Svensson (SD), ersättare (deltagande via teams)  

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef  

 Staffan Petterson, ekonom §§ 39–40 (teams)  

    Elsa Rosberg, ekonom §§39–40, §58c (teams)  

    Sophia Sävås, skoljurist §40 §58c (teams) 

 Monika Williamsson, projektledare §§ 35-36, § 38a (teams) 

 Caroline Tannerfalk Wiberg, enhetschef § 58 b 

 Viktor Prytz, enhetschef §§ 39-40 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Marit Schwerin (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 augusti klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 51-59 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2021-000101  

 

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 ungdomskontorets ekonomisammanställning januari- 

augusti månad 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 39. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i  

ärendet på lika villkor och finner att så skett. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2021-000216  

 

Nämndsplan och budget för år 2022 samt ekonomisk plan år 

2023-2024 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan och budget för 

år 2022 samt ekonomisk plan för 2023–2024 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 behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsplan 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 40. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter 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 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2021-000269  

 

Revidering av Lokalbehovsplan 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderad lokalbehovsplan för 

2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden ger på ordförandes initiativ berednings-

utskottet i uppdrag att  

1. Ta fram ett underlag om status/behov av förskolorna i centrum 

med fokus på Blåkulla förskola och Söderlägets förskola. 

 

2. Ta fram underlag om status/behov av f- 6-grundskolor i centrum 

(Glänningeskolan och Parkskolan). 

 

3. Ta fram underlag om status/behov av högstadieskolor i kommu-

nen med särskilt fokus på centrum och söder. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden antog en lokalbehovsplan 2020 i upp-

draget från kommunstyrelsen ingick en årlig revidering av planen. 

Förvaltningen har reviderat lokalbehovs planen utifrån förvaltning-

ens förändrade behov 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad lokalbehovsplan för 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 41. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma. Därefter frågar ordföranden  

om nämnden bifaller uppdraget till beredningsutskottet och finner  

att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter 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 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2021-000242  

 

Yttrande över förstudie avseende renovering av Smedjebackens 

kök 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti som svar till  

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat förstudie för renovering av köket på 

Smedjebacken i Knäred till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 augusti 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 

augusti 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 42. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter 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 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2021-000229  

 

Svar på revisionsrapport-granskning av bemötande och  

tillgänglighet  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 juni som svar på gransknings-

rapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

huruvida kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar medbor-

garna ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Den sammanfat-

tande bedömningen är att arbetsprocessen som ska leda till att med-

borgarna får ett gott bemötande inte är tillräckligt strukturerad och 

tydlig. Bedömningen grundar sig på att det saknas en tydlig ansvars-

fördelning och struktur för arbetet. Samordningen för det kommunö-

vergripande arbetet avseende bemötande och tillgänglighet brister. 

Vidare saknas en analys och handlingsplan utifrån resultatet av upp-

följningen av arbetet. Granskningen visar att det skiljer sig mellan 

nämnderna i hur utförligt de följer upp inkomna synpunkter och kla-

gomål. Dock bedömer vi att tillgängligheten och bemötandet är över-

lag av god kvalitet utifrån resultatet av vår telefon- och e-postgransk-

ning.   

  

Revisionen ger rekommendationer till kommunstyrelsen gällande 

ansvarsfördelning och samordning av det kommunövergripande ar-

betet med bemötande och tillgänglighet. Tillsammans med kommun-

styrelsen och övriga nämnder, rekommenderas barn- och ungdoms-

nämnden att vidta åtgärder utifrån mätningars resultat samt doku-

mentera för att underlätta en uppföljning.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport- Bemötande och tillgänglighet 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 43. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

 

     Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i  

ärendet på lika villkor och finner att så skett. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 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 18 augusti 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 18 augusti 2021. 

Förteckning över synpunkter den 18 augusti 2021. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 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 18 augusti 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 18  

augusti §§ 39-45. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Funktionsprogram grundskola  
       Monika Williamsson 

 

B) Skolnärvaro vårterminen 2021  
Caroline Tannerfalk Wiberg 

 

C) Uppföljning internkontroll (delårsavstämning) 
Sophia Sävås/ Elsa Rosberg 

 

D) Kommunrevisionsgranskning kränkande behandling  
      Richard Mortenlind 
 

E) Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning på 

     huvudmannanivå gällande grundskolan  
      Richard Mortenlind 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 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 nämndleda-

möter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning av 

fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 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 

kommunsriktlinjer för sammanträden på distans. Barn- och ung-

domsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så 

har skett under dagens sammanträde. 

_____ 

 

 
 

 




