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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 28 mars 2013 
 
Protokollet, som justerats den 28 mars 2013, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 april till och 
med den 23 april 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-28 1 (14) 
 
Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, kl 08.00-12.05 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M)  
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Anna-Lena Lövgren Melin (S)   
 Gareth Bush (FP) 
 Fredrik Lindqvist (C) 
 Villemo Ekman (S) 
 John Löfstedt (M)  
   
   
  
  
Övriga deltagande Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Kerstin Larsson (KD), ersättare 
 Bo Tengquist (S), ersättare 
  
  

    
 Sophia Sävås, utredare §§ 28, 30, 34 a 
 Ing-Britt Thedeby, biträdande verksamhetschef §§ 31, 34 a 
 Tommy Karlsson, ekonom  
 Per Jangen, utbildningschef  
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera John Löfstedt (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-03-28  
 
 
Paragrafer  23-34 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 John Löfstedt
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 23 Dnr 2013-000034 
 
Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala 
verksamheter- särskild uppföljning 
 
Ärendet 
 
Den 15 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen om direktiv för 
genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter. I Di-
rektiven konstateras att kommunfullmäktige uttalat att det är nöd-
vändigt att genomföra en strukturerad genomgång och omprövning 
av samtliga kommunala verksamheter i syfte att uppnå en försvar-
bar ekonomisk utveckling. För att genomföra de ännu ej specifice-
rade resultatförstärkningarna under 2014 och 2015 kan direktiven 
för arbetet med 2014 års budget inrymma särskilda krav på kost-
nadsminskningar för respektive nämnd. Nämnderna bör därför re-
dan nu förbereda sig på detta genom att analysera sina verksamhe-
ter. 
 
Kommunstyrelsen har uttalat att man särskilt skall följa utveck-
lingen av den ekonomiska situationen för kultur- och utvecklings-
nämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, bak-
grunden var att dessa nämnder prognostiserade omfattande budget-
underskott, i huvudsak beroende på kraftiga kostnadsökningar inom 
kärnverksamheten. 
 
Enligt ordinarie uppföljningssystem ska nämnderna lämna prognos 
till kommunstyrelsen under maj. Barn- och ungdomsnämnden, kul-
tur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden bör dessutom un-
der tiden fram till denna tidpunkt lämna särskilda rapporter till 
kommunstyrelsen.  
 
En särskild skriftlig uppföljning med helårsprognos ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 31 mars år 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens direktiv för genomlysning och omprövning av 
kommunala verksamheter. Budgetuppföljning från ekonomienhe-
ten. Beredningsutskottets protokoll den 18 mars, § 16. 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN § 23 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner den särskilda budgetupp-
följningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 24 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 
 
Ärendet  
 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning som redovisas vid 
mötet. Beredningsutskottets protokoll den 18 mars, § 17. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
___ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 25 Dnr 2013-000081 
 
Plansamråd för detaljplan för Skummeslöv 13:61 mfl 
Skummeslövsstrand, Laholms kommun 
 
Ärendet  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt ett förslag på 
detaljplanen för Skummeslöv 13:61. Planområdet består av två om-
råden. Det ena sträcker sig från korsningen Stora Strandvägen/Södra 
Kustvägen mot havet. Det andra området är beläget väster om 
Matrosvägen och avgränsas av bostadsbebyggelse i väster. Styr-
mansvägen i söder och Doktorsgatan i norr.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa ett välkomnande torg vid kors-
ningen Stora Strandvägen/Södra Kustvägen, förstärka vyn mot havet 
genom att utveckla strandpromenaden längs med Stora Strandvägen, 
utveckla grönområdet i planområdets mitt till en lek- och samlings-
plats samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter inom planområdet. 
Syftet med detaljplanen är även att tillskapa fyra nya tomter för bo-
stadsbebyggelse vid Matrosvägen. För att kunna göra tätortsåtgärder 
vid bland annat Skummeslövs centrum, utmed Stora Strandvägen 
och på ängen blev det nödvändigt med markbyte, därav de nya tom-
terna i södra området. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap § 20, äldre plan- och 
bygglagen (ÄPBL). 
 
Beslutsunderlag 
 
Plansamråd med planbeskrivning daterad den 25 februari 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret daterad den 1 mars 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 mars, § 18. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på att kommunen har tagit 
hänsyn till barnperspektivet i planförslaget samt att det finns en tydlig 
planering av gång- och cykelvägar i området.  
___ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 26 Dnr 2013-000060 
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet år 2013 
 
Ärendet  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning, ansvar och er-
sättare för hand- och växelkassor inom sina verksamheter.  
Vita klassen på Parkskolan vill ha en handkassa för mindre utlägg. 

 
Ansvarig blir Ingrid Forsberg och ersättare Anneli Persson. 

 
Handkassan är på 500:- 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 11 mars 2013. Bered-
ningsutskottets protokoll den 18 mars, § 19. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Ingrid Forsberg blir ansva-
rig för en handkassa på 500:- med Anneli Persson som ersättare. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 27 Dnr 2013-000099 
 
Deltagande i konferensen skolriksdag anordnad av SKL i 
Stockholm den 6-7 maj 2013 
 
Ärendet  
 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) fjortonde Skolriksdag 
har temat Styrning, Ledarskap, Resultat. Under två intensiva dagar 
diskuterar deltagare, ledande forskare och praktiker tillsammans hur 
ett gott ledarskap kan öka skolans måluppfyllelse.  
 
Konferensen är förlagd till Stockholm den 6-7 maj 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 18 mars, § 20. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner att presidiet deltar i konfe-
rensen ”Skolriksdag” den 6-7 maj 2013. 

  
   ____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 28 Dnr 2013-000008 
 
Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering 2013  
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakasse-
rier och diskriminering.  
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får känne-
dom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-
kande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande be-
handling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till 
barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde.  
 
I riktlinjerna framgår även att det kvartalsvis ska göras en samman-
ställning av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till 
nämnden. Denna sammanställning ska jämföras med inkomna anmäl-
ningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 8 mars 2013. Be-
redningsutskottets protokoll den 18 mars, § 21. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 29 Dnr 2013-000104 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2012 
 
Ärendet 
 
Vårdgivare ska enligt patientdatalagen (2010:659) senast 1 mars var-
je år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-

derår. 
- vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
- vilka resultat som uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse den 7 februari 2013. Beredningsutskottets protokoll den 18 
mars, § 23. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse år 
2012. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 30 Dnr 2013-000009 
 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering år 2013. 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakasse-
rier och diskriminering.  
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får känne-
dom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-
kande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig 
att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande be-
handling till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
21 mars 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
___ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 31 Dnr 2013-000007 
 
Redovisning av delegationsbeslut år 2013 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 23 att ju-
steraren ska välja två av de anmälda delegationsbesluten i samband 
med justeringen, som ska redovisas muntligt av delegaten vid föl-
jande sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 28 februari 2013 valde justera-
ren följande delegationsbeslut för redovisning: 
 
Delegat      Beslut 
     
Biträdande verksamhetschef     Överenskommelse med annan kom-

mun gällande barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd, 
som innebär ersättning utöver den 
förskole-/skolpeng som BUN beslutat 
om. 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 32 Dnr 2013-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 mars 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 33 Dnr 2013-000002 
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 21 mars 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 
BUN § 34 Dnr 2013-000003 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 
a) Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter  

Per Jangen och Sophia Sävås 
b) Resursfördelningssystemet 

Per Jangen och Tommy Karlsson 
c) Information från Ungdomsforum 
d) Extra nämndsmöte den 18 april 
e) Information från verksamheten 

- Skolinspektionens tillsyn 
Per Jangen 

 
 

 


