
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

§ Ärendelista 

§ 18 Dnr 2022-000113 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 19 Dnr 2022-000114 

Bruttobudgetförändringar 2022 

§ 20 Dnr 2022-000092 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2021 

§ 21 Dnr 2022-000119 

Revidering av delegationsordning 

§ 22 Dnr 2021-000329 

Föreläggande om vite mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om 

skolplikt 

§ 23 Dnr 2021-000271 

Svar på revisorernas granskningsrapport av skolornas arbete för att motverka 

kränkande behandling 

§ 24 Dnr 2022-000024 

Anmälningar 

§ 25 Dnr 2022-000025 

Delegationsanmälningar 

§ 26 Dnr 2022-000023 

Informations- och diskussionsärenden 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 23 mars 2022 

Protokollet som justerats den 24 mars 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 mars 

till och med den 17 april 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration, kvalitet och utveckling 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

Sida 
1 (10) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 11:30, ajournering kl. 10.10-10:30 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Emelie Oskarsson (C), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare  

 Björn Alm (M), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

   

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef  

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 18–19 

 Sophia Sävås, skoljurist §§ 21–22 

 Erik Thor, verksamhetschef skola §26 a 

 Jan Abrahamsson, verksamhetschef förskola §26 a,b 

 Maria Larsson, verksamhetschef EMI § 20 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Jan Gottfriedson (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 mars klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 18-26 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jan Gottfriedson (L) 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 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-februari  

månad 2022. 

 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2022-000114  

 

Bruttobudgetförändringar 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till bruttobudgetför-

ändring avseende internbudget 2022. Intäkter och kostnader minskas 

med 5 464 tkr i förhållande till tidigare beslutad bruttoram.  

Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområde ska tas upp i budgeten. 

Nämnden har möjlighet att förändra sin budgets bruttoomslutning 

under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Så-

dana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. För att anpassa 

den av fullmäktige fastställda bruttobudgeten efter den framarbetade 

internbudgeten behöver bruttobudgeten minskas med 5 464 tkr på 

intäkts- respektive kostnadssidan. Nettoeffekten blir noll.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse den 4 mars 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2022-000092  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2021 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 

för år 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig vårdgivare med ett organi-

satoriskt ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elev-

hälsans medicinska insats inom barn- och ungdomsförvaltningen. 

Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I patientsäker-

hetsberättelse ska det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har be-

drivits, samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäker-

heten och vilka resultat som uppnåtts under 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2021. 

____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2022-000119  

 

Revidering av delegationsordning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens 

förslag till reviderad delegationsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen förslår att barn- och ungdoms-

nämnden delegationsordning revideras genom att beslut avseende re-

glering av skadeståndsärenden och utgivande av skadestånd delege-

ras till förvaltningschef.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning  

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2021-000329  

 

Föreläggande om vite mot vårdnadshavare att fullgöra sina skyl-

digheter om skolplikt 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn-och ungdomsnämnden beslutar  

att vårdnadshavare Helena Hedberg och Tony Dahlqvist föreläggs 

tillse att Jimmie Hedberg Dahlqvist (090407–8235) fullgör sin skol-

plikt på grundskola i Laholms kommun, förutsatt att han inte har gil-

tiga skäl att utebli från utbildningen. 

 

att föreläggandet innebär att Jimmie Hedberg Dahlqvist (090407–

8235) ska infinna sig på Parkskolan i Laholms kommun senast en 

dag efter det att vårdnadshavarna delgivits detta beslut, 

 

att vårdnadshavare Helena Hedberg och Tony Dahlqvist, var för sig, 

förpliktigas att betala vite om 200 kronor per skoldag återstående av 

vårterminen 2022 om skolplikten för Jimmie Hedberg Dahlqvist 

(090407–8235) inte fullgörs, 

 

att förvaltningschefen bemyndigas att ansöka om utdömande av vite 

hos förvaltningsrätten. 

 

Ärendebeskrivning 

Till barn- och ungdomsnämnden har överlämnats en tjänsteskrivelse 

gällande att elev inte fullgör sin skolgång. I de fall en elev inte fullgör 

sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 

gjort vad denna är skyldig att göra för att så ska ske, får barn- och 

ungdomsnämnden enligt 7 kap. 23 § skollagen (2020:800) vid vite 

förelägga vårdnadshavaren att iaktta sina skyldigheter. Vårdnadsha-

varen har tagit del av tjänsteskrivelsen samt information om vad vi-

tesföreläggandet innebär. Vårdnadshavaren har givits tillfälle att 

yttra sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 

2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Vårdnadshavarna 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2021-000271  

 

Svar på revisorernas granskningsrapport av skolornas arbete 

för att motverka kränkande behandling 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn-och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om barn- och ungdomsnämnden arbetar för att motverka kränkande 

behandling, håller sig underrättade om kränkningsärenden och vidtar 

ändamålsenliga åtgärder.  

 

Granskningen genomfördes under hösten 2021 och överlämnades till 

barn- och ungdomsnämnden den 18 januari 2022. Kommunrevis-

ionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast 

den 2022-03-31. Rapporten är även presenterad för barn- och ung-

domsnämnden vid sammanträdet den 23 februari 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 

2022. 

Revisionsrapport -granskning av skolornas arbete för att motverka 

kränkande behandling 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 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 mars 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 16 mars 2022. 

Förteckning över synpunkter den 16 mars 2022. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 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 delegationsanmälningar daterad den 16 februari 2022. 

  Beredningsutskottet protokoll den 16 januari 2021. 

  

_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Organisation särskilt stöd 

Jan Abrahamsson/Erik Thor 

 

B) Flyktingsituationen -nulägesbild 

Jan Abrahamsson  

 

C)Verksamhetsplan 2022 

  Richard Mortenlind 

 

                      D)Kompetensförsörjningsplan 

  Richard Mortenlind 

 

  E) Ciceron Assistent -digital möteshantering 

  Malin Andersson 

 

  F) Krisledningsorganisation 

  Richard Mortenlind 
 

 

 

 

 

 




