
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 

§ Ärendelista 

§ 40 Dnr 2022-000113  

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 41 Dnr 2022-000229  

Förstudie -byggnation av en ny Lagaholmsskola 

§ 42 Dnr 2022-000218  

Överlåtelse av lokalyta i Hishultsskolan 

§ 43 Dnr 2022-000237  

Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola 

§ 44 Dnr 2022-000024  

Anmälningar 

§ 45 Dnr 2022-000025  
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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 juni 2022 

Protokollet som justerats den 27 juni, 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 27 juni 

till och med den 20 juli 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-22 

Sida 
1 (9) 

 

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) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Annita Asplid (S) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Emelie Oskarsson (C), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare  

 Björn Alm (M), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare 

 Tony Bagoly (SD), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

 Elsa Rosberg, ekonom § 40 

 Svante Dellve, lokalstrateg §§41-42, § 46b 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare §46d 

 Erik Thor, verksamhetschef skola §46 d 

 Jan Abrahamsson, verksamhetschef förskola § 46c 

 Adela Mujanovic, fastighetsstrateg § 46b 

 Veronica Johansson, skolskjutshandläggare § 43 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (MED) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 juni klockan 09:30 

 

Paragrafer  §§ 40-46 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (MED)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 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 över volymer 

juni månad 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2022, § 29. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2022-000229  

 

Förstudie -byggnation av en ny Lagaholmsskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om 

en beställning av förstudie i syfte att ersätta nuvarande Lagaholms-

skolan med en ny skolbyggnad. 

 

Ärendebeskrivning 

I Barn- och ungdomsnämndens lokalbehovsplan från år 2021 finns 

beskrivet statusen på Lagaholmsskolan. Utifrån lokalbehovsplanen, 

aktuell status på skolans lokaler samt aktuell befolkningsprognos gör 

barn- och ungdomsförvaltningen bedömningen att nya skolbyggna-

der behövs för att under överskådlig framtid möta behovet av ända-

målsenliga lokaler och utemiljö för utbildningsverksamhet i högsta-

diet. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2022, § 30. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Tengqvist (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. I försla-

get instämmer Annita Asplid (S) Gunilla Waldeman (C), Martin 

Lönnstam (MED) och Helene Nilsson (KD). 

 

Anita Fast (M) avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget 

förslag; Vi moderater yrkar på att en ekonomisk kalkyl/projektering 

tas fram över kostnaden att ställa om nuvarande Campus till en mo-

dern och välfungerade högstadieskola. Detta är ett så strategisk vik-

tigt beslut varför vi anser att det ska göras i samverkan med kultur- 

och utvecklingsnämnden. 

I förslaget instämmer Marit Schwerin (M) och Anita Folden (SD). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. 

 

Reservationer 

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

rar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

_____ 

Ersättarnas mening 

Jessica Andersson (LP) stödjer Anita Fasts förslag. 

Nils-Erik Johansson (S) stödjer Bo Tengqvist förslag.  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2022-000218  

 

Överlåtelse av lokalyta i Hishultsskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att den loka-

lyta på Hishultsskolan som idag nyttjas av socialnämnden övertas av 

barn- och ungdomsnämnden från och med 1 juli 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

På Hishultsskola finns idag ytor som nyttjas av socialförvaltningen 

för deras träffpunktsverksamhet. Socialförvaltningen har aviserat att 

de avser att avstå de ytor på Hishultsskolan som de idag använder 

med anledning av minskat behov. Kommunstyrelsen hyr Hishults-

skolan av Kommunfastigheter och sedan internfaktureras respektive 

nämnd för nyttjandet.  

 

Barn- och ungdomsförvaltningen har i sin lokalbehovsplan lyft fram 

skolans behov av ytterligare kapacitet kopplat till ett ökat elevun-

derlag. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen önskar överta nyttjande av de ak-

tuella ytorna så skolan kan disponera dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2022, § 31. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2022-000237  

 

Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 

skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Riktlinjerna gäller from och med den 1 juli 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Revideringen av riktlinjerna innebär att elever på resursskolan ges 

rätt till skolskjuts. Övriga revideringar är förtydliganden i syfte att 

underlätta tillämpningen av riktlinjerna. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade riktlinjer. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2022, § 32. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 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 15 juni 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 15 juni 2022.  

Förteckning över synpunkter den 15 juni månad 2022. 

 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 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 15 juni 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 juni 2022 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Information från förvaltningschef och ordförande 

 

B) Beslutsgång gällande nämndens lokalbehov och revidering av  

     Lokalbehovsplan 2023 
                             Adela Mujanovic/Svante Dellve  

 

C) Kösituationen i förskolan 
     Jan Abrahamsson  

 

D) Arbete med nämndsplan 2023 
     Viktor Prytz  

 

E) Måluppfyllelse, uppföljning- Betyg elever åk 6-9 
      Erik Thor /Agneta Ljung 

 

_____ 
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