
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 
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§ Ärendelista 

§ 70 Dnr 2021-000101 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 71 Dnr 2021-000316 

Yttrande över samråd- fördjupning av översiktsplan för kustområdet 

§ 72 Dnr 2021-000345 

Yttrande över översyn av kommunens köksorganisation 

§ 73 Dnr 2021-000342 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordningen 

§ 74 Dnr 2021-000343 

Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2022 

§ 75 Dnr 2021-000005 

Delegationsanmälningar 

§ 76 Dnr 2021-000004 

Anmälningar 

§ 77 Dnr 2021-000006 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 november 
2021 

Protokollet som justerats den 26 november 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 26 november 

till och med den 19 december 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för kvalité, administration och utveckling  



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-11-24 

Sida 
1 (9) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 13:00-17:00, ajournering kl. 14:35-15:00  

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helge Wigforss (SD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Fredrik Lindqvist (C), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Björn Alm (M), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

 Sophia Sävås, skoljurist § 73 (teams) 

 Elsa Rosberg, ekonom § 70 (teams) 

 Staffan Pettersson, ekonom § 70 (teams) 

 Katinka Loven, översiktsplanerare § 77a 

 Erik Thor, verksamhetschef grundskola § 77 b,c 

 Agneta Ljung, verksamhetsutvecklare § 77b 

 Jan Abrahamsson, verksamhetschef förskola § 77b (teams) 

 Caroline Tannerfalk-Wiberg, Enhetschef Barn- och elevhälsan §77c 

 Malin Andersson, nämnsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 november 

 

Paragrafer  §§ 70-77 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 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 ungdomsförvaltningens ekonomisammanställning januari 

oktober månad 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 nov, § 55. 

 

____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2021-000316  

 

Yttrande över samråd-fördjupning av översiktsplan för kust- 

området 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämna förvaltningens skrivelse 

som svar på Samråd – Fördjupning av översiktsplan för kustområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden har blivit inbjuden att lämna syn-

punkter i samband med att översiktsplan för kustområdet har god-

känts för samråd. Nämnden lämnar svar på samrådet genom barn- 

och ungdomsförvaltningens skrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 

2021. 

Samrådshandlingar- FÖP kustområden Laholms Kommun 

Beredningsutskottets protokoll den 17 nov, § 56. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2021-000345  

 

Yttrande över översyn av kommunens köksorganisation 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskri-

velse som svar på remiss av ”Översyn av kommunens köksorgani-

sation” till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ”Översyns av kommunens 

köksorganisation” på remiss till barn- och ungdomsnämnden, kultur- 

och utvecklingsnämnden och socialnämnden för yttrande. Det har 

under de senaste åren genomförts olika utredningar och översynen 

rörande kommunens köksorganisation. Barn- och ungdomsnämnden 

har nu fått den senaste översynen på remiss. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 2021-06-23 Remiss av en översyn av kom-

munens köksorganisation 

Tjänsteskrivelse Köksöversyn 2021 

Bilaga till tjänsteskrivelse ”Översyn av kommunens köksorganisat-

ion” 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Remissvar på 

Översyn av kommunens kökorganisation”  

Beredningsutskottets protokoll den 17 nov, § 57. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2021-000342  

 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegations- 

ordningen  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens 

förslag till reviderad delegationsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen har utarbetat ett förslag på en revi-

dering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till reviderad delegations-

ordning 

Beredningsutskottets protokoll den 17 nov, § 58. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2021-000343  

 

Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner sammanträdesplanen 

för år 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sam-

manträdestider för barn- och ungdomsnämnden. Förslaget innebär 

att sammanträdestiden för nämnden ändras och förläggs till förmid-

dagar under 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 nov, § 59. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 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 november 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 17 no-

vember §§ 55-60. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 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 november 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 17 november 2021. 

Förteckning över synpunkter den 17 november 2021. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Arbetsprocess för ny översiktsplan 2050 

     Katinka Lovén, Översiktsplanearkitekt 

 

B) Kvalitet- och resultatrapport för förskola och skola 

     Jan Abrahamsson/Erik Thor/Agnetha Ljung 

 

C) Trygghet och studiero på kommunens högstadieskolor-lägesbild 

     Richard Mortenlind/ Erik Thor/ Lina Tannerfalk Wiberg 

 

D) Lärarförbundets ranking av skolkommuner 
      Richard Mortenlind 

 

____ 

 
 

 




