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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 april 2021 

Protokollet som justerats den 3 maj 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 4 maj 

till och med den 27 maj 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-28 

Sida 
1 (10) 

 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 16:40, ajournering 14:45-15:00  

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M)  

 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  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) 

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

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

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

 

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola § 37b (Teams) 

 Elsa Rosberg, ekonom §32 (Teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist § 33, 37 d,e (Teams) 

 Gunilla Clason handläggare § 37 c (Teams) 

 Jonas Påhlsson kommuncontroller § 37 d(Teams) 

 Veronica Johansson, handläggare § 37 e (Teams) 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 Caroline Tannerfalk Wiberg enhetschef för Barn- och elev hälsan §34, §37 a,b 

(Teams) 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 3 maj klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 32-38 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 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 21 april 2021, § 26. 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-mars 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 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 2021-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2021-000164  

 

Revidering av särskild delegationsrätt med anledning av covid -

19  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera tidigare  

beslutad delegationsrätt med anledning av covid -19 enligt följande: 

 
  

Delegationsbeslut Delegat 

Lag (2020:148) om tillfällig stängning 

av verksamheter på skolområdet vid ex-

traordinära händelser i fredstid 

 

4 § Beslut om tillfällig stängning av för-

skoleenhet, fritidshem eller annan peda-

gogisk omsorg enligt skollagen 

Verksamhetschef för-

skola/grundskola 

3 § 2 st och 4 § 2 st Erbjuda omsorg till 

barn i förskola, fritidshem eller annan 

pedagogisk verksamhet enl. 25 kap. 

skollagen.  

Rektor 

  

Förordning (2020:115) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta 

 

2 § Beslut stängning av förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola  

Verksamhetschef grundskola 

3 § Förändring av lärotider Verksamhetschef grundskola  

4 § Förändring av undervisningstidens 

fördelning 

Verksamhetschef grundskola 

7 § Undervisningens utformning Verksamhetschef grundskola 

8 § Utbildningens förläggning vid viss 

skolenhet 

Verksamhetschef grundskola 

9 § och 16 § Överlämna uppgifter på 

entreprenad 

Förvaltningschef 

11a § Undantagsåtgärd då skolor hålls 

öppna 

Rektor 

11b och 11c §§ Undantagsåtgärder då 

skolor hålls öppna 

Verksamhetschef grundskola 

 

 

 

                                                Forts.    
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 
       

Ärendebeskrivning 

Med anledning av covid -19 och de konsekvenser denna pandemi 

ger, har riksdagen beslutat om lag (2020:148) om tillfällig stängning 

av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i freds-

tid samt att regeringen har meddelat föreskrifter genom förordning 

(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av viss smitta. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 maj 

2020 beslutat om att ge tjänstepersoner delegation på beslut utifrån 

denna lag och förordning samt att bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10 

§§ i förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta, får tillämpas då skolenheten är öppen.  

 

Under året som gått och då konsekvenserna av pandemin fortfarande 

kvarstår, har regeringen beslutat om ändring i förordning om utbild-

ning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Ändringen ger huvudmän utökade möjligheter i de fall skolorna är 

öppna men då särskilda undantagsåtgärder behöver vidtas för att 

minska smittspridning av covid -19. Det innebär att en huvudman 

exempelvis kan besluta om fjärr- och distansundervisning för att 

möjliggöra att elever och lärare följer Folkhälsomyndighetens re-

kommendationer för covid -19 och som rör kollektiv trafiken (11b §) 

samt att fjärr- och distansundervisning kan användas, helt eller del-

vis, för att minska antal elever och lärare som samtidigt är närvarande 

på skolan (11c §).  

 

Under år 2021 har barn- och ungdomsnämnden vid flertalet tillfällen 

beslutat om att fjärr- och distansundervisning ska bedrivas - helt eller 

i en kombination med närundervisning. Några av tillfällena har be-

slut tagits efter samråd från smittskyddsläkare och vid några tillfällen 

med utglesning som syfte för att minska antal elever och lärare som 

vistas i skolans lokaler. Det kan konstateras att dessa beslut behöver 

tas med kort varsel samt att de kräver snabb handläggning. Barn- och 

ungdomsförvaltningen föreslår därmed att beslut om stängning helt 

eller delvis av förskole- och skolenheter, ges på delegation till verk-

samhetschef förskola alternativt grundskola. Detsamma gäller beslut 

om undantagsåtgärder då en skola hålls öppen enligt 11b-c §§ för-

ordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid sprid-

ning av viss smitta.  

 

 

                                              Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Beslut om undantagsåtgärd enligt 11a §, vilken innebär att fjärr- och 

distansundervisning kan ges i de fall elev eller lärare följer Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer för covid -19, föreslår barn- 

och ungdomsförvaltningen att rektor ges på delegation.    

                                             

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2021, § 27. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021. 

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid ex-

traordinära händelser i fredstid  

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. 

 

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: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2021-000127  

 

Yttrande över Regional handlingsplan för suicidprevention 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april som svar till kommun-

styrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram ett förslag till regional plan för suicid-

prevention. Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbar-

het över tid i det suicidpreventiva arbetet. Laholms kommun har getts 

möjlighet att inkomma med ett remissutlåtande. Kommunstyrelsen 

har översänt planen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande sen-

ast vid nämndens sammanträde i april månad.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 april 2021, § 28. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2021. 

Förslag till Regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

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: ____________________________  
 

§ 35 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 21 april 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 21 april 2021. 

Förteckning över synpunkter den 21 april 2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 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 21 april 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 21 

april 2021 §§ 26-30. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Skolnärvaro höstterminen 2020 och implementering av  

    arbetsgång för att främja närvaro och upptäcka frånvaro  
    Caroline Tannerfalk Wiberg  

 

                    B) Enkät åk 7-9 om elevernas upplevelse av fjärr- och distans 

   undervisningen under pandemin 
   Caroline Tannerfalk Wiberg/Erik Thor 

 

C) Barn- och ungdomsnämndens arbetsmiljöredovisning för 2020  
    Gunilla Clason  

 

                     D) Arbete med reviderad nämndsplan/planeringsförutsättningar  
     Jonas Påhlsson/Sophia Sävås 

 

                     E)  Skolskjuts åk 7-9 Skummeslövsstrand      
     Sophia Sävås/Veronica Johansson                  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2021-000007  

 

Deltagande på distans  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga  

deltagare 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. 

_____ 

 

  
 

 




