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Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 

 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 26 september 2013 
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Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Maria Lundvall 
Sekreterare 
 
 
 
Bevis om anslag 
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Maria Lundvall 
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BUN § 99 Dnr 2013-000059 
 
Budgetuppföljning 2/2013 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade under år 2011 om reviderade prin-
ciper för ekonomi- och verksamhetsstyrning vilket bland annat in-
nebar en förändrad målstruktur. De nya principerna ska gälla från 
och med verksamhetsåret 2013. 
 
Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-
ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 
sista augusti. Den sistnämnde budgetutfallsprognosen knyts sam-
man med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid 
ett och samma tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upp-
rättas också efter redovisningen per den 31 augusti.  
 
I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resul-
tatmålen i kommunplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets anvisningar den 14 augusti 2013. För-
slag på budgetuppföljning 2 från ekonomienheten. Beredningsut-
skottets protokoll den 16 september 2014, § 63. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 

2013 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt över-
lämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och ungdomsnämnden begär att uppkomna volymföränd-
ringar (ökade matkostnader för ökade volymer inom fritids-
hemsverksamheten, ökade volymer inom modersmålsundervis-
ning, grundskolans elevtal, antal barn i fritids och förskola) re-
gleras i samband med årsbokslutet och att det tas hänsyn till det-
ta vid beslut om nästa års budget.  

_____ 
Beslutsexpediering 

  Kommunstyrelsen 
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BUN § 100 Dnr 2013-000147 
 
Återremiss gällande förslag om nedläggning av Ysbyskolan 
 
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. I samband med genomlysningen fram-
kom förslag på att lägga ned Ysbyskolan. 
 
Ärendets beredning 
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj 2013, § 
47 beslutade barn- och ungdomsnämnden att föreslå kommunfull-
mäktige att Ysbyskolan omgående skulle läggas ned. Med hänsyn 
till barnens bästa föreslogs att eleverna skulle börja på Vallberga-
skolan höstterminen 2013. Vidare skulle elever som tillhör Ysbys-
kolans upptagningsområde (F-3) ges rätt till skolskjuts från Vall-
bergaskolan till Kvarnens fritidshem i Ysby efter skoldagens slut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2013, § 133 att återremit-
tera ärendet till barn- och ungdomsnämnden. Detta för att genomfö-
ra en dialog med berörda intressenter i frågan i enlighet med kom-
munfullmäktige antaget inriktningsmål 7 om medborgarskap och 
trygghet i kommunplan för år 2013. Dialogmöte har genomförts 
den 18 september 2013. 
      
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll från den 30 maj 2013, § 47. 
Kommunstyrelsens protokoll från den 11 juni 2013, § 133. Bered-
ningsutskottets protokoll den 16 september, § 64. Minnesanteck-
ningar från medborgardialog den 18 september. Tjänsteskrivelse 
från barn- och ungdomskontoret den 24 september 2013.  
 
 
 
     forts 
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Forts BUN § 100 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Annita Asplid (S), Len-
nart Svensson (V), Anna-Lena Lövgren Melin (S), Gunilla Walde-
man (Lap), Gareth Bush (FP), Lena Hallén-Persson (M), Ann 
Bengtsson (C) och Kent-Arne Andersson (C): Barn- och ungdoms-
nämnden ska fatta samma beslut som i maj med justering av att 
nedläggningen sker höstterminen 2014. Nämnden ställer sig där-
med bakom barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta en-
ligt Hellstens m.fl. yrkande och finner att nämnden bifaller yrkan-
det. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
1. Barn- och ungdomsnämnden har genomfört en medborgardia-

log och anser därmed att återremissen är besvarad. 
 
2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

Ysbyskolan läggs ned höstterminen 2014 och att eleverna bör-
jar på Vallbergaskolan höstterminen 2014. 

 
3. Elever med rätt till fritidshemsplats som tillhör Ysbyskolans 

upptagningsområde (F-3) erbjuds skolskjuts från Kvarnens fri-
tidshem i Ysby till Vallbergaskolan på morgonen och från Vall-
bergaskolan till Kvarnens fritidshem i Ysby efter skoldagens 
slut. 

 
 
Ersättarnas mening: 
Bo Tengquist (S), Villemo Ekman (S), Karl-Fredrik Tholin (S), 
Maria Bronelius (C): Stödjer Hellstens yrkande och står därmed 
bakom barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse. 
_____ 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 101  Dnr 2012-000387 
 
Framtidsplan 2030 översiktsplan för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har för utställning och granskning översänt ett 
förslag till reviderad kommunomfattande översiktsplan benämnd 
”Framtidsplan 2030”. Förslaget finns utställt för granskning under 
tiden 17 juni 2013 till den 23 september 2013. 
 
Översiktsplanen är ett vikigt instrument i kommunens ansträng-
ningar mot visionen, inte bara för dess långsiktiga och strategiska 
perspektiv, utan också för att den samlar många sektorsintressen 
och skapar en helhetsbild av den utveckling som kommunen vill 
arbeta för. Översiktsplanen är långsiktig med planeringsmål till år 
2030. 
 
Ärendets beredning 
 
Processen med att ta fram en ny översiktsplan startade våren 2012 
med öppna möten för allmänheten för att följa upp den tidigare 
översiktsplanen och diskutera vilka utvecklingsmål som skulle lig-
ga till grund för omarbetningen. Ett första utkast till ny över-
siktsplan, en samrådshandling, togs därefter fram och denna var fö-
remål för diskussion under hösten och vintern 2012/2013. Barn- 
och ungdomsnämnden har lämnat synpunkter vid nämndens sam-
manträde den 31 januari 2013, § 3. 
 
Beslutsunderlag 
 
Framtidsplan 2030- översiktsplan för Laholms kommun. Tjänste-
skrivelse från barn- och ungdomskontoret den 16 januari 2013. Be-
slut i barn- och ungdomsnämnden den 31 januari 2013, § 3. Bered-
ningsutskottets protokoll den 16 september 2013, § 65. Tjänsteskri-
velse från barn- och ungdomskontoret den 23 september 2013. 
 
Yrkande 
 
Jonas Hellesten (M): Bifall till barn- och ungdomskontorets tjänste-
skrivelse. 
     forts 
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Forts BUN § 101 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta en-
ligt Hellstens yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskonto-
rets tjänsteskrivelse som yttrande i ärendet. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 102 Dnr 2013-000230 
 
Översyn av skolskjutsorganisationen i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Skolskjutskostnaden per elev inom grundskolan ligger på en hög 
nivå i jämförelse med andra kommuner med en liknande struktur. 
Kostnadsökningen under de senaste 10 åren har dessutom varit hög-
re i Laholms kommun än i de flesta andra kommuner. 
 
I samband med 2013-års arbete med kommunplanen fick barn- och 
ungdomsnämnden uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra 
en utvärdering av nuvarande skolskjutsorganisationen och lämna 
förslag på möjligheter att förbättra effektiviteten och därmed uppnå 
kostnadsminskningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 16 september 2013, § 66. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag med 130 000 
kronor av kommunstyrelsen för förstudie av översyn av skolskjuts-
organisationen i Laholms kommun.  
_____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 103 Dnr 2013-000203 
 
Förslag till detaljplan för Havsstranden Mellbystrand, Laholms 
kommun 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till 
detaljplan för Havsstranden Mellbystrand, Laholms kommun. Plan-
området utgörs av stranden i Mellbystrand. Planområdet begränsas i 
norr av naturreservatet Hökafältet, i väster av havet, i söder av 
stranden i Skummeslöv och i öster av permanent fritidsbebyggelse. 
 
Genom planen har Laholms kommun möjlighet att överta huvud-
mannaskapet för stranden och därmed också sköta stranden på ett 
enhetligt sätt. Planförslaget vill säkra de dynstugor som finns inom 
planområdet samt möjliggöra för bland annat lokalgator, parkering 
och strandservice. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 8 juli 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 3 september 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 16 september 2013, § 67. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 104 Dnr 2013-000204 
 
Förslag till detaljplan för Havsstranden Skummeslövsstrand, 
Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till 
detaljplan för Havsstranden Skummeslövstrand, Laholms kommun. 
Planområdet utgörs av stranden i Skummeslöv. Planområdet be-
gränsas i norr av stranden i Mellbystrand, i väster av havet, i söder 
av föreslaget naturreservat fram till kommungränsen mot Båstad 
och i öster främst av fritidsbebyggelse. 
 
Genom planen har Laholms kommun möjlighet att överta huvud-
mannaskapet för stranden och därmed också sköta stranden på ett 
enhetligt sätt. Planförslaget möjliggör bland annat för räddningsvä-
gar, parkering, tillfart till friluftsbadet samt möjlighet att anlägga 
brygga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 8 juli 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 3 september 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 16 september 2013, § 68. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 105 Dnr 2013-000208 
 
Samråd om reviderade föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön 
 
Ärendet 
 
Straffsanktionerna i miljöbalken har ändrats. Detta innebär att La-
holms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön behöver uppdateras så att de följer nuvarande lag-
stiftning. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens har tagit fram ett förslag som i stort 
sett följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) "normalför-
slag" och de tidigare föreskrifterna för Laholms kommun. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fram till den 1 oktober 2013 möj-
lighet att yttra sig över förslaget till nya föreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens föreskrifter den 1 augusti 2013. 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 3 september 
2013. Beredningsutskottets protokoll den 16 september 2013, § 69. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot de reviderade föreskrifter-
na för att skydda människors hälsa och miljön. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 

    Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 106 Dnr 2012-000038 
 
Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6 och 7 i 
Laholms stad och kommun 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan 
för kv. Hästen 2,3,4,6 och 7 i Laholms centralort och kommun. 
Området gränsar i väster mot Stortorget och Östertullsgatan, i norr 
mot Järnvägsgatan, i öster mot Trädgårdsgatan och i söder mot fas-
tigheten Hästen 5. Syftet med den nya bebyggelsen i kvarteret Häs-
ten är att tillföra Laholms stadskärna ett 60-tal centrala lägenheter, 
hyresrätter med varierande storlek.  
 
Detaljplanen ställs ut enligt 5 kap. 23 § PBL. Eventuella synpunkter 
ska ha inkommit senast den 27 september 2013. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden översände, i januari 2012, planför-
slaget för samråd. Barn- och ungdomsnämnden lämnade den 1 mars 
2013 följande synpunkter: Effekten av en fortsatt förtätning av La-
holms innerstad innebär att skolorganisationen i centrum kan behö-
va ses över. Detta gäller framförallt F-3 och F-6 skolorna. Vidare 
lyftes betydelsen av naturliga samlingsplatser/mötesplatser ur ett 
folkhälsoperspektiv fram vid nybyggnation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Brev om planutställning, den 26 augusti 2013 med utställnings-
handling. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 3 
september 2013. Beredningsutskottets protokoll den 16 september 
2013, § 70. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 107 Dnr 2013-000229 
 
Ändring av detaljplan för del av Hishult 1:98 m fl, Hishults 
skolområde 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt detaljplan för del av Hi-
shult 1:98 m.fl. för samråd. Planområdet utgörs av den södra delen 
av skolområdet i Hishult som ligger i samhällets centrala del, norr 
om Markarydsvägen, väster om Högfeltsgatan och öster om Mölle-
vägen. Området är i kommunal ägo och just nu pågår arbetet med 
byggnation om Hishults nya skola. I skolans lokaler planeras ge-
mensamma resurser, så som matsal och uppehållsrum, att samord-
nas med ett nytt närliggande trygghetsboende. De gemensamma lo-
kalerna är tänkt att bli ett så kallat ”äldrecenter” som alla äldre i Hi-
shult samhälle med omnejd kan besöka.  
 
Då den gällande planen endast tillåter skoländamål inom området, 
föreslås denna därmed att ändras så att bostadsändamål tillåts i om-
rådets södra del. Syftet med ändringen är att möjliggöra bostadsän-
damål, inom ett mindre avgränsat område för Hishults skola. Änd-
ringen innebär att den södra delen av Hishults skolområde får änd-
rad användning från skola/förskola till bostäder, trygghetsbostäder. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 2 septem-
ber 2013. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 6 
september 2013. Beredningsutskottets protokoll den 16 september 
2013, § 71. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna 
ändringen av detaljplanen och har inget att erinra mot planförslaget. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 

   Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 108  Dnr 2013-000008 
 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering 2013 (kvartalsvis 
uppföljning till nämnden samt vid årsredovisningen) 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november, § 95 att 
godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, trakas-
serier 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 skyl-
dig 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 redo-
visas vid nästkommande nämndssammanträde.  
 
I riktlinjerna framgår även att det kvartalsvis ska göras en samman-
ställning av de utredningar och åtgärder som har delegationsan-
mälts till nämnden. Denna sammanställning ska jämföras med in-
komna anmälningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 10 september 
2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-09-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 109 Dnr 2013-000002 
 
Anmälningar 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 19 september 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-09-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 110 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 september. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-09-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 111 Dnr 2013-000001 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning den 19 september 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2013-09-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

BUN § 112 Dnr 2013-000003 
 
Informationsärenden/Diskussionsärenden 2013 
 

a) Arbete med nämndsplanen för år 2014. 
Per Jangen 

b) Remiss: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärds-
program 
Sophia Sävås 

c) Barn- och ungdomsnämndens enkät 2013- vidare analys 
kring IKT-frågor 
Richard Freij 

d) Information från verksamheten 
 Skolinspektionens uppföljningsbesök 
 Information om fristående skolor i kommunen 
 Deltagande på elevrådsutbildning 

Per Jangen 
   ______ 

 
 


