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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 februari 2021 

 
Protokollet som justerats den 1 mars 2021, 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 2 mars 

till och med den 25 mars 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (14) 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  
 

Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 13:00 – 16:30. 

 Ajournering kl.14:40-15:00.  

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) (deltagande via Teams) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via Teams) 

 Johan Johansson (M) (deltagande via Teams) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via Teams) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via Teams) 

 Gunilla Waldeman (C) (deltagande via Teams) 

 Jan Gottfriedson (L) (deltagande via Teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (deltagande via Teams)    

 

Övriga deltagande  Björn Alm (M), ersättare (deltagande via Teams) 

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

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

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

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

 Helge Wigforss (SD), ersättare (deltagande via Teams) 

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

 Kjell Henriksson (S), kommunråd (deltagande via Teams) 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Elsa Rosberg, ekonom §§11-15 (Teams)  

 Staffan Pettersson, ekonom §§ 11-15 (Teams) 

 Caroline Tannerfalk Wiberg enhetschef § 17 (Teams) 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare § 21B (Teams) 

 Henrik Wideus, kvalitetsutvecklare § 21B (Teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist §§ 11-15 (Teams)  

 Malin Andersson, sekreterare 

  

Utses att justera Johan Johansson (M)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 mars klockan 13:00. 

 

Paragrafer  §§ 11-22 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Johan Johansson (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 11 Dnr 2021-000074  

 

Bokslut och årsredovisningen för 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisningen för år 

2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen kommunal bokföring och redovisning ska för varje rä-

kenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut 

och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall 

redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Redovis-

ningen skall även utgöra underlag för styrning och uppföljning och 

ansvars-utkrävande av nämndernas verksamheter. Det är därför vik-

tigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäk-

tige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de mål som 

beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovisningen utgör 

även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direktiven för 

kommande årsverksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till årsredovisning för 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 9. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner årsredovisningen för år 

2020 och finner att nämnden godkänner årsredovisningen. 

 

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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 12 Dnr 2021-000070  

 

Reviderad investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden 

2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner reviderad investeringsbud-

get för år 2021 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-

nade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar-

na i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid 

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

Förslag på revideringar i investeringsbudgeten tas fram av respek-

tive nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag reviderad investeringsbudget 2021.  

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 10. 

 

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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 13 Dnr 2020-000052  

 

Uppföljning av Intern kontrollplan år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av intern-

kontrollplanen för år 2020 och överlämnar den till kommunstyrel-

sen och kommunens revisorer.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 

kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en sär-

skild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Rapporten 

ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och even-

tuellt vidtagna åtgärder. Uppföljningen avser den internkontrollplan 

som barn- och ungdomsnämnden fastställde för verksamhetsåret 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets uppföljning av den interna kontroll- 

planen för år 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 11. 

 

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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 14 Dnr 2021-000072  

 

Intern kontrollplan år 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar intern kontrollplan för år 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 

nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vi-

dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 

kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 

från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-

rar för. Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens 

upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till 

kommunens revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till intern kontrollplan 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 12. 

 

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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 2021-000071  

 

Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämn-

dens verksamheter 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över nämndens 

hand- och växelkassor år 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunsty-

relsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om 

handkassor skall bland annat följande beaktas: 

1. handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet 

2. antalet handkassor bör begränsas. 

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfatt-

ning, bör nämnden överväga om kassan skall upphöra. Löpande 

förändringar under året beslutas av utbildningschefen på delegation.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över hand- och växelkassor år 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 13. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner förteckning över  

hand- och växelkassor och finner att nämnden godkänner 

förteckningen. 

 

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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2020-000417  

 

Funktionsprogram förskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar funktionsprogram för förskola.  

 

Ärendebeskrivning 

Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett un-

derlag för kommunikation mellan de personer som berörs vid ut-

formande av förskola exempelvis; vid beställning, utvärdering, pla-

nering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler ämnade 

för förskolans verksamhet. Det ska underlätta förståelsen av försko-

lans funktioner. Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, 

funktioner och målsättning med den verksamhet som bedrivs på 

förskolan och ge möjligheter att forma förskolan på olika sätt inom 

en yttre ram. Ambitionen är att skapa lokaler som stödjer verksam-

heten i en smidig och snabb byggprocess, vilket förutsätter att verk-

samhetens funktionskrav är kända. Funktionsprogrammet blir ett 

komplement till Kommunfastigheters projektanvisningar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken 

över för- och grundskolor i kommunen. Förskolorna ska utformas 

så att en god inne- och utemiljö skapas samt att ett gott smittskydd 

möjliggörs. För att underlätta planeringen inför uppförande eller 

ombyggnation av förskolor är det viktigt att tydliggöra de krav som 

ställs ur hälso- och miljösynpunkt. Utarbetandet av funktionspro-

grammet ska ske i ett kommunövergripande samarbete mellan barn- 

och ungdomsnämnden, Kommunfastigheter i Laholm AB, miljö- 

och byggnadsnämnden och fastighetsstrategen. 

 

Kommunstyrelsen anmodar barn- och ungdomsnämnden att ut-

forma funktionsprogram för förskoleverksamhet senast den 28 feb-

ruari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Funktionsprogram förskola  

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 14. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

                                       Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

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: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2021-000069  

 

Riktlinjer för barn- och elevhälsa 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer för barn- och elev 

hälsa.  

 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2019 utvärderades barn- och elevhälsoplanen. Det som 

framkom i utvärderingen var bland annat att planen inte hade blivit 

en gemensam plattform för barn- och elevhälsoarbetet och att det 

finns olika uppfattningar om vilka prioriteringar barn- och elevhäl-

soarbetet ska ha, hur det ska utföras och vad som ska utföras av 

vem.  

 

Under våren 2020 fick enhetschef för Barn- och elevhälsan upp-

drag att arbeta fram riktlinjer för barn- och elevhälsa för barn- och 

ungdomsförvaltningen. Dessa riktlinjer har i syfte att öka kunskap-

er i våra verksamheteter om barn- och elevhälsoarbete, öka likvär-

dighet samt ge stöd till varje rektor att leda arbetet på sin enhet.  

 

Vidare har varje grundskolerektor fått i uppdrag att, med stöd av 

riktlinjerna, göra en lokal elevhälsoplan utifrån den egna skolans 

förutsättningar och behov. Den lokala elevhälsoplanen ska förtyd-

liga de roller och ansvar som gäller för den egna skolans elevhäl-

soarbete. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för barn- och elevhälsa 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 15. 

_____ 

Ersättarens mening  

Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

Jessica Andersson (LP) stödjer beslutet. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000493  

 

Yttrande över förkortade samrådstider och granskningstider 

vid framtagande av detaljplaner 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden översänder barn- och ungdomsför-

valtningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari som svar till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar korta ner tiden för framtagande 

av detaljplaner. Processen är idag beroende av nämndernas sam-

manträden vilket gör att processen blir lång. Enligt Plan- och bygg-

lagen (2010:900) regleras samråds- och granskningstiderna till 3–4 

veckor beroende på detaljplanens omfattning och påverkan, men 

kan även vara kortare. I förhållande till Laholms kommuns sam-

råds- och granskningstider, vilket i regel är 7 veckor, innebär detta 

att detaljplaneprocessen skulle kunna kortas ner med sammanlagt 

1,5–2 månader.  Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat försla-

get till berörda nämnder och önskar svar senast den 5 mars 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 

Remiss miljö- och byggnadsnämnden den 20 november 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 februari § 16. 

 

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: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 19 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 17 februari 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och 

frånvaro den 17 februari 2021. 

Förteckning över synpunkter den 17 februari 2021.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 20 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 17 februari 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 17 

februari §§ 9–16.  

Ordförandebeslut daterat 21-02-19, Beslut om kombination av när-

undervisning med fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 

med anledning av covid -19. 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 21 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

      
A) Verksamhetsplan 2021 

Resultat medarbetarundersökning barn- och ungdomsförvaltningen 

Arbetsmiljöansvar byggherre vid byggnationer 

Synpunkter om avsaknad av skydd/filter för barn på internet 

 

Status -När, fjärr och distansundervisning  

Ny rekommendation från Smittskydd Halland 21-02-24 

Richard Mortenlind  

 

B) Ökad måluppfyllelse-SKA-sidan och förvaltningens årsplanering  

Agneta Ljung och Henrik Wideus  

     _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 22 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 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 kommunsriktlinjer för sammanträden på distans. 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar på fråga från ord-

föranden att så har skett under dagens sammanträde.  

    

_____ 

 

      

 

 




