
 

 

 
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 

§ Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021-000216 

Revidering av nämndsplan och budget för år 2022 samt ekonomisk plan år 2023-

2024 

§ 2 Dnr 2022-000028 

Begäran om förstudie gällande ombyggnad av Junibackens förskola i 

Mellbystrand 

§ 3 Dnr 2022-000029 

Begäran om förstudie gällande ombyggnad av Vallberga skolans kök och matsal 

§ 4 Dnr 2022-000024 

Anmälningar 

§ 5 Dnr 2022-000025 

Delegationsanmälningar 

§ 6 Dnr 2022-000023 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 7 Dnr 2022-000033 

Deltagande på distans 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 januari 2022 

Protokollet som justerats den 31 januari 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 1 februari 

till och med den 23 februari 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration kvalitet och utveckling 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-26 

Sida 
1 (9) 

 

Plats och tid Duvan, klockan 08:30 – 11:40, ajournering kl. 9:50-10:05 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) (deltagande via teams) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via teams) 

 Marit Schwerin (M) (deltagande via teams) 

 Gunilla Waldeman (C) (deltagande via teams) 

 Jan Gottfriedson (L) (deltagande via teams) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (deltagande via teams) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via teams) 

  

Övriga deltagande  Emelie Oskarsson (C) ersättare (deltagande via teams) 

 Johan Johansson (M), ersättare (deltagande via teams) 

 Björn Alm (M), ersättare (deltagande via teams) 

 Helene Nilsson (KD), ersättare (deltagande via teams) 

 Jessica Andersson (LP), ersättare (deltagande via teams) 

 Lennart Svensson (V), ersättare (deltagande via teams) 

 Helge Wigforss (SD), ersättare (deltagande via teams) 

  

 Elsa Rosberg, ekonom §1, §6d (teams) 

Svante Dellve, lokalplanerare/utredare §§2-3 (teams) 

Monika Williamsson, projektledare §§2-3 (teams) 

 Jill Johansson, HR- konsult §6a (teams) 

 Lina Tannerfalk Wiberg, enhetschef §6c (teams) 

 Emanuel Sahlström, HR-konsult §6a (teams) 

 Sophia Sävås, skoljurist §6d (teams) 

 Viktor Prytz, enhetschef (teams) 

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Erik Thor, verksamhetschef skola § 6e,f (teams) 

Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

 

Utses att justera Annita Asplid (S)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 januari klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 1-7 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annita Asplid (S)
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2021-000216  

 

Revidering av nämndsplan och budget för år 2022 samt  

ekonomisk plan år 2023-2024 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av reviderad nämndsplan 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti 2021 om nämnds-

plan för år 2022. Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner 

och budgetförslag beretts och kommunfullmäktige har i november 

2021 fattat beslut om kommunplan med budget för 2021 samt eko-

nomisk plan för 2022–2023. Kommunfullmäktiges beslut 

innebär att den nämndsplan barn- och ungdomsnämnden har beslutat 

om är reviderad. Enligt principerna för ekonomi- och verksamhets-

styrning ska nämnden revidera nämndsplanen om det föreligger be-

hov utifrån ändrade förutsättningar från kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderad nämndsplan 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 januari, § 1. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  och 

finner att nämnden bifaller detsamma.   

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och 

ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet 

på lika villkor och finner att så skett. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2022-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2022-000028  

 

Begäran om förstudie gällande ombyggnad av Junibackens  

förskola i Mellbystrand 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att beställa 

en förstudie gällande Junibackens förskola i Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Lokalstrategen på barn- och ungdomsförvaltningen har i samarbete 

med tjänstepersoner på Kommunfastigheter och kommunens fastig-

hetsstrateg utarbetat en ny arbetsform i samband med att större reno-

veringar ska göras på barn- och ungdomsnämndens fastigheter. Ar-

betsformen innebär att varje byggnad och dess funktioner genomly-

ses för att se om det inom ramen för renoveringen även kan göras 

verksamhetsmässiga förbättring. 

 

Under 2022 har Kommunfastigheter i sin renoveringsplanering lagt 

in ett omfattande underhåll av Junibackens förskola i Mellbystrand. 

Junibackens utformning innebär exempelvis att en avdelning stän-

digt måste passeras av människor på väg till personalrum eller för att 

transportera mat till andra avdelningar. Personalen har kommit med 

genomtänkta förslag till förbättringar. Dessa förbättringar har vi 

inom ramen för ovan nämnda samverkan diskuterat igenom. De fö-

reslagna inre förändringarna kan genomföras inom renoveringen. De 

yttre förändringarna som personalen föreslår är till större delen inte 

möjliga att genomföra med hänvisning till takkonstruktionen på för-

skolan. Det kan vara möjligt att bygga till förskolan med en avdel-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 

2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 januari 2022, § 2. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  och 

finner att nämnden bifaller detsamma.   

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och 

ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet 

på lika villkor och finner att så skett. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2022-000029  

 

Begäran om förstudie gällande ombyggnad av Vallberga skolans 

kök och matsal 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beställer 

en förstudie gällande ombyggnad av Vallbergaskolans kök och mat-

sal. 

 

Ärendebeskrivning 

Lokalstrategen på barn- och ungdomsförvaltningens har i samarbete 

med tjänstepersoner på Kommunfastigheter och kommunens fastig-

hetsstrateg utarbetat en ny arbetsform i samband med att större reno-

veringar ska göras på barn- och ungdomsnämndens fastigheter. Ar-

betsformen innebär att varje byggnad och dess funktioner genomly-

ses för att se om det inom ramen för renoveringen även kan göras 

verksamhetsmässiga förbättring. 

På Vallbergaskolan har en större renovering påbörjats i år. Denna är 

beräknad att pågå under fem. På skola finns ett mottagningskök som 

är använt under längre tid utan åtgärder och som är otidsenligt. Detta 

har tidigare framförts i olika sammanhang men inte kommit med i 

diskussionerna inför totalrenoveringen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 

2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 januari 2022 § 3. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  och 

finner att nämnden bifaller detsamma.   

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn- och 

ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet 

på lika villkor och finner att så skett. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 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 19 januari 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 19 januari 2022.  

Förteckning över synpunkter den 19 januari 2022. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 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 19 januari 

2022. 

Beredningsutskottet protokoll den 19 januari 2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Chefoskopet 
     Jill Johansson och Emanuel Sahlström HR-konsulter 

  

B) Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av 

                           Laholms kommun 
     Richard Mortenlind  

 

C) Skolnärvaro Ht 21  
Lina Tannerfalk Wiberg 

 

D) Risk- och väsentlighetsanalys 
         Sophia Sävås och Elsa Rosberg 

 

E) Smittspridning och frånvaro inom barn- och ungdomsförvaltningen 
Erik Thor och Richard Mortenlind  

 

F) Uppföljning av nuläget på högstadieskolorna  
Erik Thor  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2022-000033  

 

Deltagande på distans  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndleda-

möter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning av 

fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige i 

Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommunsriktlinjer för sammanträden på distans.  

 

_____ 

 

 
 

 




