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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 augusti 2022 

Protokollet som justerats den 29 augusti 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 

29 augusti till och med den 21 september 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-24 

Sida 
1 (11) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12:15, ajournering kl. 10:00-10:20 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Emelie Oscarsson (C), ersättare §§47-54 

 Johan Johansson (M), ersättare  

 Björn Alm (M), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Tony Bagoly (SD), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

 Elsa Rosberg, ekonom §47,§55d 

 Svante Dellve, Lokalstrateg §  

 Caroline Tannerfalk Wiberg, enhetschef §55b 

 Erik Thor, verksamhetschef §55e 

 Ann Lundh, biträdande enhetschef § 55c 

 Helen Carlsson, enhetschef §55c 

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare §55c 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Anita Fast (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 augusti klockan 09:30 

 

Paragrafer  §§ 47-55 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Fast (M) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2022-000214  

 

Nämndsplan och budget för år 2023 samt ekonomisk plan år 

2024-2025 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner nämndsplan för 2023 samt 

ekonomisk plan för år 2024-2025. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi-och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd. Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna 

kan också kommunstyrelsen ge sådana till de kommunala bolagen. 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 

2022. 

Förslag till Nämndsplan för barn- och ungdomsnämnden 2023. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 35. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2022-000264  

 

Revidering av Lokalbehovsplan år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderad lokalbehovsplan för 

2022 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden antog en lokalbehovsplan 2020 och i 

uppdraget från kommunstyrelsen ingick en årlig revidering av pla-

nen. Förvaltningen har reviderat lokalbehovsplanen utifrån förvalt-

ningens förändrade behov 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 

2022. 

Reviderad lokalbehovsplan för 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 36. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2022-000144  

 

Yttrande över motion om antimobbningsprogram 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 

till yttrande och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam och 

Karl-Fredrik Klinker, Medborgerlig samling:  

 

- att Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) ser över de likabehand-

lingsplaner som beskriver hur respektive skola i kommunen ska ar-

beta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan. Syftet 

är att säkerställa att planerna är aktuella samt har tydliga effektmål 

för att säkerställa likabehandling på samtliga skolor i Laholm.  

 

- att Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) undersöker hur väl existe-

rande planer fungerar, samt använder sig av ett antimobbningspro-

gram mot mobbning som ska vara evidensbaserat och dokumenterat 

fungerande. Antimobbningsprogrammet ska beskriva hur respektive 

skola i Laholm ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och 

otrygghet i skolan samt visa på en tydlig åtgärdsplan när mobbning, 

våld och otrygghet uppstår. 

 

Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 septem-

ber 2022. 
  

Beslutsunderlag 

Motion om antimobbningsprogram den 21 mars 2022. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 

2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 37. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Martin Lönnstam (MED) bifall till motionen i sin helhet. 

Annita Asplid (S) bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar enligt beredningsutskottet förslag till be-

slut. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Reservationer 

Martin Lönnstam (MED) och Anita Folden (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2022-000234  

 

Yttrande över motion om grundskolorna i Laholm 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 

till yttrande och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige:  

1. Tar in utomstående experter som skall ha till uppgift att genomföra 

en genomlysning av grundskolorna i Laholm, så man kan få en väg-

ledning vad felen finns och hur man skall åtgärda dem.  

2. skolförvaltning skall redovisa resultatet av sitt arbete varannan 

månad i kommunfullmäktige. 

 

Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast den 26 augusti 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 

2022. 

Motion om grundskolorna i Laholm den 30 maj. 

Remiss av motion. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 38. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2021-000277  

 

Yttrande över reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget till revide-

rade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och be-

ställande nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat förslag till reviderade 

riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnd. Ärendet har behandlats i nämnden under hösten 2021 

då nämnden framförde vissa synpunkter. Samhällsbyggnadsnämn-

den och Måltidsenheten har därefter fört dialog med barn- och ung-

domsförvaltningen för att ytterligare utveckla riktlinjernas innehåll. 

Därefter har samhällsbyggnadsnämnden remitterat de uppdaterade 

riktlinjerna till beställande nämnder. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 

2022. 

Remiss av reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan produkt-

ionsnämnd och beställande nämnder 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 39. 

 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2022-000229  

 

Komplettering till förstudie Lagaholmsskolan  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn-och ungdomsnämnden kompletterar ärendet med att en ny 

Lagaholmsskola behöver ha en kapacitet för 600-800 elever. Vidare 

anser nämnden att förstudien i fråga om framtida kapacitet behöver 

ta hänsyn till faktorer som bland annat befolkningsprognoser, even-

tuella förändrade upptagningsområden, kommunens översiktsplan 

samt framtida detaljplaner. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 maj 2022 att föreslå 

kommunstyrelsen besluta om en beställning av förstudie i syfte att 

ersätta nuvarande Lagaholmsskolan med en ny skolbyggnad. I ären-

det presenterades underlag med nuläge för Lagaholmsskolans loka-

ler samt en övergripande elevprognos för högstadierna i kommunen. 

Nämnden vill med kompletteringen förtydliga vilken kapacitet som 

en ny Lagaholmsskola behöver ha. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 

augusti 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 40. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annita Asplid (S) bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller bered-

ningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller det-

samma. 

 

Reservationer 

Anita Fast (M), Marit Schwerin (M) och Anita Folden (SD)  

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 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 17 augusti 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 17 augusti 2022.  

Förteckning över synpunkter den 17 augusti 2022. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2022-000025  

 

Delegationsanmälningar   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna 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 

Förteckning över delegationsbeslut den 17 augusti 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 augusti 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Information från förvaltningschef/ordförande  

Verksamhetschefen för grundskola informerar om skolstarten.  

 

B) Skolnärvaro vårterminen 2022 

                          Caroline Tannerfalk Wiberg 

 

C) Uppföljning Skolverkets projekt-Riktade insatser för flerspråkiga  

     och nyanlända elevers lärande 

     Jessica Petersson/Helen Carlsson/Ann Lundh 

 

D) Intern kontroll delårsavstämning 

     Elsa Rosberg/Viktor Prytz 

 

E) Lärmiljö -planerat och pågående arbete inom barn- och  

     ungdomsförförvaltningen  

     Erik Thor/Richard Mortenlind 

____ 




