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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 maj 2022 

Protokollet som justerats den 30 maj 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 

30 maj 2022 till och med den 22 juni 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
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Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12:10, 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) 

 Tony Bagoly (SD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Emelie Oskarsson (C), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

                   Gunilla Clason, arbetsmiljöhandläggare § 39a  

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare § 36 

 Svante Dellve, lokalstrateg § 39c 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 maj 2022 klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 34-39 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2022-000201  

 

Budgetuppföljning 1, år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år 

2022, samt överlämnar budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning  

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för  

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och  

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen  

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober.  

Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och kom-

munfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför handlägga upp-

följningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver redovisning av  

beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärk-

ningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade verk-

samheten. Vidare ska uppföljning ett innehålla underlag till uppfölj-

ningen av de gemensamma resultatmålen som är kopplade till kom-

munens fyra målområden. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 1, 2022 med åtgärdsplan  

Beredningsutskottets protokoll den 18 maj, § 25. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2022-000162  

 

Yttrande över motion om förstärkt arbete för en tryggare skola 

i Laholms Kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen med hänvisning till att ansvariga nämnder och förvalt-

ningar redan har ett välutvecklat samarbete med pågående in-satser 

och långsiktigt utvecklingsarbete som är kopplat till kommunens vis-

ion och målområden. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgerlig samling har inkommit med en motion med förslag och 

tillhörande motiveringar: 

”att Kommunstyrelsen bereder hur Socialnämnden, Barn- och ung-

domsnämnden samt Kultur- och utvecklingsnämnden kan förbättra 

samarbetet för att komma tillrätta med att förebygga mobbning, våld 

och otrygghet i skolorna i Laholms kommun. Kommunstyrelsen har 

remitterat motionen till berörda nämnder för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottet protokoll den 18 maj 2022, § 26. 

Motion angående förstärkt arbete för en tryggare skola i Laholms 

Kommun 

Remiss av motion om förstärkt arbete för en tryggare skola i Laholms 

Kommun daterad  

den 1 april 2022. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 

2022 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-05-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2021-000251  

 

Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen efter Regelbunden 

kvalitetsgranskning på huvudmannanivå  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens redovisning 

och översänder densamma till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen 

(2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning vid Laholms kommun 

avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får 

en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskningen belyser hur väl hu-

vudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 

nationella målen. Skolinspektionen har bedömt huvudmannens ar-

bete inom två områden, trygghet och det kompensatoriska uppdraget. 

 

Skolinspektionen har i sitt beslut begärt in en redovisning för vid-

tagna åtgärder med anledning av de utvecklingsområden de anger att 

utvecklingsarbeten behöver inledas.  

 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottet protokoll den 18 maj 2022, § 27. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2022. 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsom-

råden i regelbunden kvalitetsgranskning. 

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Laholms kommun 

Dnr 2021:4092 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 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 anmälda delegationsbeslut den 18 maj 2022.  

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 18 

maj §§ 25-28. 

 
____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 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 18 maj 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 18 maj 2022.  

Förteckning över synpunkter den 18 maj 2022. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

A) Redovisning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

Gunilla Clason  

 

B) Information från förvaltningschef och ordförande 

Richard Mortenlind/Åke Hantoft  

 

C) Förstudie Lagaholmsskolan  

Svante Dellve  

 

D) Arbete med reviderad nämndsplan 2023 

Viktor Prytz  

 

_____ 

 
 

 




