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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 25 april 2013 
 
Protokollet, som justerats den 29 april 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 29 april till och 
med den 20 maj 2013 intygas. 
 
 
………………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunledningskontoret 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-25 1 (12) 
 
Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, kl 13.00-17.10 
 
Beslutande Kent-Arne Andersson (C), ordf 
 Jonas Hellsten (M)  
 Annita Asplid (S) 
 Ann Bengtsson (C)  
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
 John Löfstedt (M)   
 Gareth Bush (FP) 
 Villemo Ekman (S) 
 Gunilla Waldeman (Lap) 
   
   
  
  
Övriga deltagande Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 
 Kerstin Larsson (KD), ersättare 
 Maria Bronelius (C), ersättare 

 
    

 Tommy Karlsson, ekonom §§ 36, 41 
    Sophia Sävås, utredare §§ 37-38,  
 Karin Tideman, handläggare/specialpedagog stödenheten för barn och unga § 44 a 

 Per Jangen, utbildningschef  
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
  

 
 
Utses att justera John Löfstedt (M) 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-04-29 klockan 13.00 
 
 
Paragrafer  36-44 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kent-Arne Andersson 
 
 
Justerande __________________________________ 
 John Löfstedt
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 36   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 15 april, § 24. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingar-
na. 
___ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 37 Dnr 2013-000034 
 
Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter 
 
Ärendet 
 
Den 15 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen om direktiv för 
genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter. I  
direktiven 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  
redan nu förbereda sig på detta genom att analysera sina verksam-
heter. 
 
Inför beslutet om direktiv finner kommunstyrelsen det angeläget att 
nämnderna lämnar rapport om detta arbete. Redovisningen bör 
bland annat innehålla följande uppgifter. 
 
• Redovisning av pågående effektiviseringsarbete 
• Verksamheter som i ett prioriteringsarbete kan reduceras eller 
avvecklas 
• Möjligheter till minskat lokalanvändande 
• Allmän beskrivning av möjliga effektiviseringar eller kostnads-
minskningar 
• Förslag på möjliga intäktsökningar inom verksamheterna 
 
Av nämndernas redovisning ska framgå beskrivning av konsekven-
ser för kommuninvånare, verksamhet och personal. Konsekvensbe-
skrivningarna kan innehålla uppgifter på om det kan finnas behov 
av att lägga ner enheter eller anläggningar. 
 
Redovisningarna ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 
30 april 2013.  
 
 
 
 
     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN  § 37 
 
Beslutsunderlag 
 
Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala   
verksamheter från den 7 januari 2013. Beslut från kommunstyrelsen 
den 15 januari 2013, § 15. Utredning från barn- och ungdomskonto-
ret från den 19 april 2013.  
 
Yrkanden 
 
Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
och överlämnar barn- och ungdomskontorets utredning som svar till 
kommunstyrelsen med anledning av genomlysning och omprövning 
av kommunala verksamheter. 
 
Kent-Arne Andersson (C), Ann Bengtsson (C), Annita Asplid (S), 
Jonas Hellsten (M), Gareth Bush (FP), Gunilla Waldeman (LAP), 
John Löfstedt (M), Anna-Lena Lövgren Melin (S), Villemo Ekman 
(S): Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag 
att komplettera förslag om nedläggning av Ysbyskolan med skolin-
spektionens beslut samt kostnader för upprustning av skolan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar först om nämnden kan anta ordförandes yrkande 
angående att godkänna och överlämna genomlysningen och finner 
att nämnden gör det. 
 
Ordföranden frågar därefter om nämnden kan anta Kent-Arne An-
dersson (C), Ann Bengtsson (C), Annita Asplid (S), Jonas Hellsten 
(M), Gareth Bush (FP), Gunilla Waldeman (LAP), John Löfstedt 
(M), Anna-Lena Lövgren Melin (S), Villemo Ekman (S) yrkande 
och finner att nämnden antar yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner och överlämnar barn- 

och ungdomskontorets utredning som svar till kommunstyrelsen 
med anledning av genomlysning och omprövning av kommuna-
la verksamheter. 

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

Forts BUN  § 37 
 
 
2. Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att 

komplettera förslag om nedläggning av Ysbyskolan med skolin-
spektionens beslut samt kostnader för upprustning av skolan. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 38 Dnr 2012-000448  
 
Remiss av motion om utbyggnad av Skottorpsskolan 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson (S) och 
Annita Asplid (S) att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna och de ekonomiska konsekvenserna för en 
utbyggnad av befintlig skola i Skottorp.  
 
Motionen remitterades av kommunfullmäktige till barn- och ung-
domsnämnden, den 18 december 2012. Svar ska lämnas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2013. 

 

Beslutsunderlag 
 
Motion från Kjell Henriksson (S) och Annita Asplid (S) daterad 
den 26 november 2012. Beslut från kommunfullmäktige den 18 de-
cember 2012, § 206. Remissyttrande från barn- och ungdomskonto-
ret den 9 april 2013. Beredningsutskottets protokoll den 15 april 
2013, § 26. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskonto-
rets tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige som svar på motionen 
från Kjell Henriksson (S) och Annita Asplid (S) och anser den där-
med besvarad. 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 39 Dnr 2013-000121   
 
Detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 i Mellbystrand, 
Laholms kommun 
 
Ärendet 

 

Detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 i Mellbystrand, 
Laholms kommun. 
 
Planområdet är beläget i norra delen av Mellbystrand, cirka 8 kilo-
meter väster om Laholms centrum. Området tillhör Mellbystrands 
centrum och ligger cirka 400 meter öster om strandlinjen. I norra 
delen av planområdet gränsar ett större grönområde som avslutas 
vid Tångvägen, i västra delen gränsar bostäder som ansluts till Si-
byllavägen, i östra delen gränsar bostäder som ansluts till Kustvä-
gen och i södra delen gränsar Birger Pers väg tillsammans med en 
stor parkering. I Mellbystrand ökar befolkningen kontinuerligt och 
under de senaste åren har inflyttningen i huvudsak bestått av perso-
ner som närmat sig pensionsåldern. Syftet med planförslaget är att 
skapa möjligheten till att upprätta enbostadshus som radhus och 
parhus i en våning. Utgångspunkten är att bostadsområdet ska in-
rikta sig till målgruppen seniorer. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kapitlet § 11, Plan- och 
bygglagen (2010:900).  

 

Beslutsunderlag 
   
Samrådshandlingar daterade den 4 april 2013. Tjänsteskrivelse från 
barn- och ungdomskontoret den 8 april 2013. Beredningsutskottets 
protokoll den 15 april 2013, § 27. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
____ 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 40 Dnr 2013-000091  
 
Utemiljön på Veingeskolan 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunstyrelsen 1 200 tkr 
för att iordningställa skolgården på Veingeskolan enligt av Teknik- 
och servicekontoret framarbetat förslag. Projektet avser den del av 
skolgården som företrädesvis nyttjas av eleverna i årskurs 4 – 9 och 
som i ett tidigt skede lyftes bort av Teknik- och servicekontoret från 
det omfattande ny- och ombyggnadsprojekt som nyligen genom-
förts på skolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 25 april 2013. 
 
Yrkanden 
 
Jonas Hellsten (M): bifall till barn- och ungdomskontorets förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta Hellstens (M) yrkande och 
finner att nämnden antar yrkandet. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

Barn- och ungdomsnämnden begär 1 200 tkr av kommunfullmäk-
tige för att iordningställa skolgården på Veingeskolan enligt utar-
betat förslag. 
____ 

 
              
 
 
 

                
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

BUN § 41 Dnr 2013-000060 
 
Handkassor och växelkassor inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet år 2013 
 
Ärendet 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 
hand- och växelkassor inom sina verksamheter. 
 
Mellbystrands fritids har en handkassa på 500 kr och vill utöka den 
till 1 000 kr. Anledningen är att befintlig handkassa packats ner i 
”någon” flyttlåda och nu vet man inte i vilken flyttlåda handkassan 
finns. Utökning av befintlig handkassa görs istället för en ny. 
 
Ansvarig Christine Johnsson  
Ersättare Annika Jönsson  
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att handkassan på Mellby-
strands fritids utökas till 1 000 kr. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 42 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 
19 april 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
___ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 
Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

           
 
BUN § 43                Dnr 2013-000001              
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 19 april 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 BUN § 44 Dnr 2013-00003  
 
Informationsärenden/diskussionsärenden 2013 
 
a) Samverkan och kvalitetssäkring av skolgången för placerade  

barn och unga  
Karin Tideman, handläggare/specialpedagog stödenheten 

b) Information från Ungdomsforum 
 

c) Information från verksamheten 
 Tillsyn av fristående förskolor i kommunen 
 Byggnation av förskolan i Lilla Tjärby 
 Förstelärare 
 Ev. heldagsmöte i maj 

Per Jangen 
                      ____ 
 

 
 


	Detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 i Mellbystrand, Laholmskommun

