
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 

§ Ärendelista 

§ 44 Dnr 2021-000101 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 45 Dnr 2021-000188 

Yttrande över Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

§ 46 Dnr 2021-000232 

Revidering av riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och 

elever i förskola, grundskola och grundsärskola 

§ 47 Dnr 2021-000004 

Anmälningar 

§ 48 Dnr 2021-000005 

Delegationsanmälningar 

§ 49 Dnr 2021-000006 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 50 Dnr 2021-000007 

Deltagande på distans 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 juni 2021 

Protokollet som justerats den 24 juni 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 24 juni 

till och med den 17 juli 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-23 

Sida 
1 (9) 

 

Plats och tid Duvan 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) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via teams) 

 Kristina Svensson (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) 
   

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Helene Carlsson, enhetschef EFI, § 46 (teams) 

 Monica Williamsson, projektledare, § 49b (teams)  

 Staffan Pettersson, ekonom, § 34 (teams)  

 Jeanette Ernering, kommunikatör § 49c (teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist § 49d (teams) (teams) 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare § 49e (teams) 

 Erik Thor, avdelningschef grundskolan §49e (teams) 

 Jill Johansson, HR-konsult § 49a (teams) 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 
Utses att justera Anita Fast (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 juni klockan 11:00 

 

Paragrafer  §§ 44-50 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Fast (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 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 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 34 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-maj  

månad 2021 

 

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 2021-06-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2021-000188  

 

Yttrande över Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdoms- 

förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni som svar till  

kommunstyrelsen. 

 

Nämnden vill även framföra att inom det strategiska området 

 ”Utbildning, kompetens och jämlik hälsa” finns ett delmål som 

strävar mot en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.  

Målet är ett viktigt styrmedel i planeringen av utbildningsinsatser  

inom ramen för skolans ämnen och inte minst för planering och  

genomförande av praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har översänt Hallands strategi för hållbar tillväxt 

2021-2028 på remiss. Strategin för hållbar tillväxt är en av tre cen-

trala strategier som ingår i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

Halland – bästa livsplatsen 2035. Tillväxtstrategin syftar till att 

samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan och sam-

handling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling 

med visionen som den bästa livsplatsen.  Kommunstyrelsen har över-

sänt planen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast vid 

nämndens sammanträde i juni månad.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 35 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 juni 2021. 

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. 

 

Yrkande  

Anita Fast (M): Nämnden vill även framföra att inom det strategiska  

området ”Utbildning, kompetens och jämlik hälsa” finns ett delmål  

som strävar mot en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.  

Målet är ett viktigt styrmedel i planeringen av utbildningsinsatser  

inom ramen för skolans ämnen och inte minst för planering och  

genomförande av praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan. 

 

Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om nämnden bifaller beredningsutskottets  

förslag till beslut och finner att nämnden bifaller detsamma.  

Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller Anita Fasts  

tilläggsyrkande 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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2021-000232  

 

Revidering av riktlinjer för utbildning av nyanlända och fler-

språkiga barn och elever i förskola, grundskola och grund-

särskola  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för utbild-

ning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan, 

grundskolan och grundsärskolan. 

 

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Enheten för flerspråkighet och integration har utifrån sitt systema-

tiska kvalitetsarbete arbetat fram ett reviderat förslag till nya riktlin-

jer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever i 

förskolan, grundskolan och grundsärskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 36. 

Reviderade riktlinjer  

 

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 2021-06-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 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 16 juni 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 16 juni 2021. 

Förteckning över synpunkter den 16 juni 2021. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 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 16 juni 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 

juni §§ 34-38. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 
A) Rekryteringsläge inför höstterminen  
       Jill Johansson, HR-konsult   

 

B) Arbete med reviderad Lokalbehovsplan  
      Monika Williamsson  

 

C) Presentation av ny kommunikatör BUF/KUF 
      Jeanette Ernering 

 

D) Arbete med reviderad Nämndsplan  
      Sophia Sävås      

 

E) Måluppfyllelse, uppföljning – Betyg elever åk 6-9   
      Erik Thor/Agneta Ljung 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 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. 

_____ 

 
 

 




