
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

§ Ärendelista 

§ 75 Dnr 2022-000113  

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 76 Dnr 2022-000350  

Revidering av ledningssystem Elevhälsans medicinska insats 

§ 77 Dnr 2022-000372  

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 

§ 78 Dnr 2022-000384  

Beställning av utökning av lokalytor i Våxtorpsskolan 

§ 79 Dnr 2022-000303  

Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2023 

§ 80 Dnr 2022-000024  

Anmälningar 

§ 81 Dnr 2022-000025  

Delegationsanmälningar 

§ 82 Dnr 2022-000023  

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 november 
2022 

Protokollet som justerats den 25 november 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 25 november 2022 

till och med den 18 december 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

Sida 
1 (9) 

 

Plats och tid Kornknarren klockan 08.30– 12:00, ajournering kl. 09:50- 10:10. 

Beslutande Anita Fast (M) ordförande 

 Gunilla Waldeman (C)  

 Bo Tengqvist (S) 

 Annita Asplid (S) 

 Anita Folden (SD) 

 Björn Alm (M) 

 Jessica Andersson (LP) 

 Lennart Svensson (V) 

 Tony Bagoly (SD) 

 

Övriga deltagande  Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Elsa Rosberg, ekonom § 75 

 Svante Dellve, lokalstrateg § 78 

 Erik Thor, verksamhetschef skola § 82 b 

 Agneta Ljung kvalitetsutvecklare § 82 b 

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 82b 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 november klockan 11.00 

 

Paragrafer  §§ 75-82 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Anita Fast (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 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 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november 2022, § 57 

Barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning över volymer 

november månad 2022. 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2022-000350  

 

Revidering av ledningssystem Elevhälsans medicinska insats  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderat ledningssystem för 

Elevhälsans medicinska insats. 

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivarens ledningssystem för Hälso- och sjukvård ska årligen ses 

över och vid behov revideras samt kompletteras med syfte att bibe-

hålla krav på hög patientsäkerhet samt att innehåll utifrån styrdoku-

ment och lagstiftning är korrekt. Vidare ska dokumentets utformning 

utvecklas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november 2022, § 58 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 

2022. 

Revidering av Ledningssystem Elevhälsans medicinska insats  

daterat den 14 oktober 2022. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2022-000372  

 

Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderad delegationsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att nuvarande 

delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden behöver revide-

ras. Nämnden föreslås delegera beslutanderätten i följande ärenden:  

- Beslut om placering vid annan skolenhet än kommunens ordinarie 

hänvisningsskola utifrån den sk. relativa närhetsprincipen  

- Beslut om placering av elev vid Centrumskolan (resursskola)  

- Beslut om att skriva ut elev från Centrumskolan (resursskola) då 

vårdnadshavare ej har begärt det  

- Beslut om tillträdesförbud på förskole- eller skolenhet 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november 2022, § 59 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 

2022. 

Förslag reviderad delegationsordning. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2022-000384  

 

Beställning av utökning av lokalytor i Våxtorpsskolan  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att beställa 

en utökning av lokalytor i Våxtorpsskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen ser att Våxtorpsskolans högsta-

dium inför läsåret 2023–2024 har behov av att utöka sina undervis-

ningslokaler med två klassrum samt ett tillhörande grupprum. Beho-

vet grundar sig i ett ökat elevunderlag vilket även kommer öka över 

tid enligt aktuella prognoser. 

 

I kommunikation med kommunledningskontorets fastighetsstrateg 

har barn- och ungdomsförvaltningen identifierat en möjlig lösning. 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har idag Våxtorpsfolkbibliotek 

inrymt i lokaler på Våxtorpsskolan. Vid en flytt av biblioteket frigörs 

yta för två klassrum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november 2022, § 60 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 

2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2022-000303  

 

Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner sammanträdesplan för år 

2023. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med barn- och ungdomsnämndens reglemente 7 § bestäm-

mer nämnden vilka dagar som nämnder sammanträder. Barn- och 

ungdomsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdes-

tider för år 2023. Sammanträdena sker enligt förslaget på förmid-

dagar men eftersom det är ny mandatperiod kan vissa sammanträden 

komma att förlängas med utbildningstillfällen. Senast den 1 decem-

ber 2022 ska nämnden överlämna sin sammanträdesplan till kom-

munstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november 2022, § 61 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 

2022. 

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2023. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 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 16 november 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo november 2022.  

Förteckning över synpunkter den 16 november. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 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 16 november 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 november §§ 57-62, 2022 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-11-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Information från förvaltningschef 

- Revisionsgranskning av arbetet med elever i behov av  

särskilt stöd 

- Medarbetarundersökning  

- Enhetschefen för administration, kvalitet och utveckling  

slutar i januari. 

Richard Mortenlind  

 

B) Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete (kunskapsresultat och 

måluppfyllelse) förskola/grundskola – analys och orsaker 

Erik Thor/Jessica Petersson /Agneta Ljung   
 

___ 




