
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 

§ Ärendelista 

§ 27 Dnr 2022-000113 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 28 Dnr 2022-000176 

Utredning om förändrad organisation för grundskoleelever med extraordinärt 

och/eller komplext stödbehov 

§ 29 Dnr 2021-000345 

Yttrande över kompletterande översyn av kommunens köksorganisation 

§ 30 Dnr 2022-000155 

Upphäva beslut om Riktlinjer för användandet av Vklass inom Barn- och 

ungdomsnämnden 

§ 31 Dnr 2022-000024 

Anmälningar 

§ 32 Dnr 2022-000025 

Delegationsanmälningar 

§ 33 Dnr 2022-000023 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 27 april 2022 

Protokollet som justerats den 2 maj 2022, 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 3 maj  

till och med den 26 maj 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration, kvalitet och utveckling  



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-27 

Sida 
1 (8) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 11:30, ajournering kl. 10.00-10:15 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Johan Johansson (M) §27 

 Gunilla Waldeman (C) §§ 28–33 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Tony Bagoly (SD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare §§28–33 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

   

 Elsa Rosberg, ekonomi §28 

 Viktor Prytz, enhetschef §§27-33a 

 Svante Dellve, lokalstrateg §33a 

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Jan Abrahamsson, verksamhetschef §29 

 Jonas Pålsson, kanslichef §33b 

 Anette Larsson, nämndsekreterare §33c 

 Martina Gustafsson, kommunsekreterare §33c 

 Malin Andersson, nämndsekreterare /utredare  

 

Utses att justera Marit Schwerin (M)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 maj klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 27-33 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2022-000113  

 

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 sammanställning januari-mars 

månad 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 april, § 20. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2022-000176  

 

Utredning om förändrad organisation för grundskoleelever med 

extraordinärt och/eller komplext stödbehov  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 

en kommunal resursskola som egen skolenhet inrättas från och med 

läsåret 2022/2023, vilken ska vara lokaliserad i centrala Laholm. 

 

verksamhetschef för grundskolan ges i delegation att ta beslut om 

mottagande vid resursskolan. 

 

verksamhetschef för grundskolan ges i uppdrag att ta fram urvals-

principer samt rutiner för sådan resursskola 

 

Ärendebeskrivning 

Organisationen för elever med extraordinärt och/eller komplext stöd-

behov behöver ses över i syfte att skapa tydlighet och transparens 

med utgångspunkt från aktuella nationella utredningar och förslag. 

Nuvarande organisation har medfört att elever med omfattande be-

hov av särskilt stöd har tagits emot som omvänt integrerade elever i 

särskolan/specialenheten. Utöver behovet om att se över barn- och 

ungdomsförvaltningens organisation, finns det även utvecklingsbe-

hov av att stärka varje skolenhets arbete med särskilt stöd. Detta är 

ett prioriterat utvecklingsområde i barn- och ungdomsförvaltningens 

verksamhetsplan 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse med konsekvens-

analys den 11 april 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 april, § 21. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2021-000345  

 

Yttrande över kompletterande översyn av kommunens köks- 

organisation 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna barn- och ung-

domsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden remitterade under andra halvan av år 

2021 en utredning rörande kommunens köksorganisation.  

Utredningen hade sin bakgrund i flera utredningar och översyner un-

der de senast åren. Barn- och ungdomsnämnden poängterade i re-

missvaret från oktober 2021 olika brister i utredningen samt i huvud-

sak att det saknades ett utredningsförfarande med samverkan mellan 

berörda förvaltningar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar nu en komplettering till över-

synen av den kommunala köksorganisationen. I remissen framförs 

att måltidsenheten i samverkan med barn- och ungdomsförvalt-

ningen har arbetat vidare med förslagen rörande mottagningsköken i 

förskolor och grundskolor. Syftet är att effektivisera och kvalitets-

säkra produktionen och implementera ett större hållbarhetstänk för 

att framtidssäkra verksamheten och skapa attraktiva tjänster med hel-

tid som norm. I utredningen har en fördjupad analys på förslaget ta-

gits i beaktande och hur denna påverkar framtida förändringar för 

barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2022. 

Remiss- komplettering av översynen av köksorganisationen 

Beredningsutskottets protokoll den 20 april, § 22. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2022-000155  

 

Upphäva beslut om Riktlinjer för användandet av Vklass inom 

Barn- och ungdomsnämnden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Nämndens beslut från 2017-04-26 § 34, Fastställande av Riktlinjer 

för användandet av Vklass inom Barn- och ungdomsnämnden, upp-

hävs. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-04-26 om att anta Rikt-

linjer för användandet av Vklass inom Barn- och ungdomsnämnden. 

Riktlinjerna anger på vilket sätt förskolor och skolor ska använda 

plattformen Vklass. I riktlinjerna framgår mål, syften, avgränsningar, 

ändamål och instruktioner för användningen av Vklass. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att riktlinjerna upphävs 

utan att ersättas med nya. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 

2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 20 april, § 23. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2022-000024  

 

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 20 april 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 20 april 2022.  

Förteckning över synpunkter den 20 april 2022. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2022-000025  

 

Delegationsanmälningar   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-

dra 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. Besluten som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet 

med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i den ord-

ning som bestämts i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckningen över delegationsbeslut daterad den 20 april 2022. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 20 

april §§ 20–24. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Beställning av förstudie för förskola i Laholm (Altona 4:37) 
      Svante Dellve 

 

B) Planeringsförutsättningar  
      Jonas Pålsson    

                            

C) Information/utbildning i Ciceron Assistent 
      Anette Larsson/Martina Gustafsson 

 

_____ 

 
 

 




