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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 mars 2021 

Protokollet som justerats den 26 mars, 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 26 mars  

till och med den 18 april 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
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1 (10) 

 

Plats och tid Lärkan, klockan 13:00 – 16:15, 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 Gottfriedsson (L) (deltagande via Teams) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via Teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (deltagande via Teams) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via Teams) 

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare (deltagande via Teams) 

 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) 

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

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

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

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 23-25 (Teams)  

 Staffan Pettersson, ekonom §§ 23-25 (Teams) 

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 30 e (Teams) 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola § 30 c,d,e (Teams) 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef förskola § 30 d (Teams) 

 Monica Willamsson, projektledare § 30 b, c (Teams) 

 Tarja Kemppainen, rektor § 30 d (Teams) 

 Maria Larsson, verksamhetschef EMI §§ 26-27 (Teams) 

 Malin Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Marit Schwerin (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 mars klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 23-31 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M)
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 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 sammanställning januari-februari  

månad 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 19 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och ung-

domsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på 

lika villkor och finner att så skett. 

 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2020-000419  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 

för år 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta för att uppnå jämförbarhet mellan 

budget och redovisning samt för att bilda underlag för finansiella be-

dömningar och sammanställningar. Det innebär att samtliga kostna-

der och intäkter inom nämndens verksamhetsområden ska tas upp i 

budgeten. Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska re-

spektive nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt 

är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksam-

heten sedan kommer att redovisas. Det finns möjlighet för nämnden 

att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det 

tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Barn- och ungdomsnämndens 

beslut i december 2020 baserade sig på nämndens resursfördelnings-

system. De kommunala enheterna fördelar tilldelade resurser inom 

sina olika verksamhetsområden. Detta innebär att resurser flyttas 

mellan verksamheterna inom respektive ansvarsområde. De största 

omdisponeringarna sker mellan fritids och skola. Barn- och ung-

domsnämnden behöver godkänna dessa omdisponeringar av tillde-

lade resurser mellan verksamheterna.    

 

Beslutsunderlag 

                           Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 20. 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 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 ung-

domsnämnden 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: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2021-000100  

 

Bruttobudgetförändringar 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudgetför-

ändring avseende internbudget 2021. Intäkter och kostnader ökas 

med 2 177 tkr i förhållande till tidigare beslutad bruttoram. Beslutet 

anmäls till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. 

Nämnden har möjlighet att förändra sin budgets bruttoomslutning 

under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Så-

dana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. För att anpassa 

den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter den framarbetade 

internbudgeten behöver bruttobudgeten ökas med 2.177 tkr på in-

täkts- respektive kostnadssidan. Nettoeffekten blir noll. 

 

Beslutsunderlag 

  Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 21. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 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 ung-

domsnämnden 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: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2021-000096  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 

för år 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig vårdgivare med ett organi-

satoriskt ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elev-

hälsans medicinska insats inom barn- och ungdomsverksamheten. 

Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som uppnåtts.  

 

Beslutsunderlag 

   Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 21. 

    Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2020 
 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och ung-

domsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på 

lika villkor och finner att så skett. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2021-000099  

 

Ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättat ledningssystem 

för Elevhälsans medicinska insats. 

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren har ett organisatoriskt ansvar och ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. 

Det finns också särskilda regler om vårdgivarens ansvar inom olika 

områden. 

Vårdgivaren ska se till att verksamheten har ett ledningssystem, det 

vill säga de rutiner och processer som behövs för att verksamheten 

ska ha en hög kvalitet. 

Ledningssystem ska finnas för hälso-och sjukvård enligt SOSFS 

2011:9. Föreskrifterna kom i juli 2011 och trädde i kraft 1/1 2012.  

Det är vårdgivarens ansvar att ha ett ledningssystem. Ledningssy-

stem kan inte delegeras men arbetsuppgifter rörande framtagande av 

ledningssystem kan utföras av andra. En vanlig lösning är att vård-

givaren uppdrar arbetsuppgifter rörande ledningssystem till verk-

samhetschef och jurist.  

 

I patientsäkerhetsberättelse för år 2019 påvisade verksamhetschef att 

det saknas ledningssystem och rekommenderade vårdgivaren att 

uppdra detta arbete till verksamhetschef. Detta arbete är nu slutfört. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 mars, § 22 

Förslag till ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och ung-

domsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på 

lika villkor och finner att så skett. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 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 mars 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 17 mars 2021. 

Förteckning över synpunkter den 17 mars 2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 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 mars 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 17 

mars §§ 19-25. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

A) Skolskjuts åk 7–9 Skummeslövstrand  

Richard Mortenlind 

 

B) Byggnationer & Upphandlingar  

Monika Williamsson     

 

C) Elevtalsutveckling grundskolan 2021  

Erik Thor/Monika Williamsson  

   

D) Pandemins påverkan på skola/förskola  

Skola- När/fjärr/distansundervisning    

                      Erik Thor/Tarja Kemppainen, rektor 

Förskola 

Jan Abrahamsson  

 

E) Återkoppling -Gemensamt uppdrag BUN/KUN    

ökad måluppfyllelse Skolverksprojektet  

Erik Thor/Jessica Pettersson 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 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. 

_____ 

 
 

 




