
 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2015-09-24 
 
§ Ärendelista 
 
§ 88  Dnr 2015-000115 

Budgetuppföljning 2/ 2015 
§ 89  Dnr 2015-000259 

Uppföljning av nämndsplan 2015 
§ 90  Dnr 2015-000202 

Budget, kommunplan och nämndsplan år 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 
§ 91  Dnr 2015-000240 

Detaljplan för Mellby 1:115, Mellbystrand 
§ 92  Dnr 2015-000241 

Detaljplan för del av Nyby 1:15 m fl 
§ 93  Dnr 2015-000261 

Finansiering av hyreskostnader gällande lokaler för enheten för flerspråkighet 
och integration 

§ 94  Dnr 2015-000264 
Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 

§ 95  Dnr 2015-000001 
Delegationsanmälningar 2015 

§ 96  Dnr 2015-000004 
Anmälan om kränkande behandling 2015 

§ 97  Dnr 2015-000002 
Anmälningar 2015 

§ 98  Dnr 2015-000147 
Redovisning av delegationsbeslut 2015 

§ 99  Dnr 2015-000005 
Information/diskussionsärenden 2015 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 september 
2015 
 
Protokollet som justerats den 24 september 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Maria Lundvall 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 
28 september 2015 till och med den 19 oktober 2015 intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 17.10 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) §§ 88-92, 99 c 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (FP) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Maria Lindau (SD) 
 Angela Johansson (M) 
 Eva Ågren Svensson (MP) §§ 93-98, 99 a-b, 99 d 
 
Övriga deltagande  Lennart Svensson (V), ersättare 
  
 Tommy Karlsson, ekonom §§ 88, 90 
 Sara Nilsson, enhetschef elevhälsan § 99 a 
 Carin Källström, biträdande utbildningschef § 99 a 
 Fredrik Nilsson, fastighetsstrateg § 99 b  
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Helene Nilsson (KD) 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 25 september 2015 kl 10.00 
 
Paragrafer  §§ 88-99 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Helene Nilsson (KD)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 88 Dnr 2015-000115  
 
Budgetuppföljning 2/ 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 2015 
för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första 
uppföljningen 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 
upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti.  

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade 
resultatmålen i kommunplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets anvisningar den 10 augusti 2015. 
Förslag på budgetuppföljning 2 från barn- och ungdomskontoret. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 september, § 56. 
      
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 89 Dnr 2015-000259  
 
Uppföljning av nämndsplan 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av nämnds-
planen år 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av 
kommunfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika 
prioriterade resultatmål i nämndsplanen. I syfte att fastställa ambi-
tionsnivå för målen och samtidigt skapa möjligheter för en tydlig 
uppföljning kopplas till varje resultatmål indikatorer. Dessa 
indikatorer ska beskriva önskat resultat. Till indikatorerna kopplas 
redovisande nyckeltal som i konkreta termer beskriver mätbart utfall 
och som tillsammans ger en bild av resultatet. 

Barn- och ungdomsnämnden ska i ett separat ärende behandla 
uppföljningen av de nämndsspecifika resultatmålen i nämndsplanen. 
Underlaget för ett sådant beslut utgörs av en särskild handling. 

 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens nämndsplan år 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 14 september, § 57. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 90 Dnr 2015-000202  
 
Budget, kommunplan och nämndsplan år 2016 samt ekonomisk 
plan 2017-2018 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budget, kommunplan och 
nämndsplan för år 2016 samt ekonomisk plan för 2017-2018 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 9 juni 2015 tagit beslut om riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och 
nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan för 2017-2018. 
Dessa riktlinjer behandlar nämndernas arbete med den ekonomiska 
planen, investeringsplanen och underlag till målstyrning i 
kommunplanen samt anvisningar för nämndsplaner. 

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna budgetramar för 2016. 
Nämnderna ska därför inte göra ytterligare anslagsframställningar 
för detta år i sitt budgetarbete. Däremot ska man göra en 
behovsanalys för planåren 2017 och 2018 och lämna förslag på 
investeringsplan för åren 2016-2018.  

Från och med i år ska nämndernas underlag till kommunplan och 
förslag till investeringsplan för 2016-2018 samt ekonomisk plan för 
åren 2017 och 2018 ingå som en del i nämndsplanen. 

Nämnderna ska senast den 30 september överlämna sin nämndsplan 
till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, 
kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan för 
2017-2018. Beslut från kommunstyrelsen den 9 juni 2015, § 143. 
Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2015, § 102. Förslag till 
nämndsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden godkänner budget, 
kommunplan och nämndsplan för år 2016 samt ekonomisk plan för 
2017-2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

Forts § 90 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget.      
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 91 Dnr 2015-000240  
 
Detaljplan för Mellby 1:115, Mellbystrand 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplanen 
för Mellby 1:115. Fastigheten som nu detaljplaneläggs gränsar norrut 
till Mellby 2:129, mer känd som fastigheten på vilken Mellby Center 
är belägen. Mellby 1:115 ägs av samma fastighetsägare. Österut 
gränsar Mellby 1:115 till E6:an, västerut till Söderleden och söderut 
till ett naturområde inom samfälligheten Mellby S:36. Fastigheten 
planeras nu för detaljhandel om max 2000 m2, och det är tänkt att 
denna verksamhet i huvudsak ska använda sig av redan befintlig 
parkeringsplats på Mellby 2:129. Detta kommer lösas med ett 
avtalsservitut mellan fastigheterna. Befintlig detaljplan för 
fastigheten Mellby 2:129 m.fl. inkluderar även en del av norra 
Mellby 1:115, som således idag redan är planlagd för natur. Så denna 
nya detaljplan ändrar till viss del även befintlig detaljplan för Mellby 
2:129. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 24 augusti 
2015. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 2 
september 2015. Beredningsutskottets protokoll den 14 september, § 
59. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 92 Dnr 2015-000241  
 
Detaljplan för del av Nyby 1:15 m fl 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplanen 
för del av Nyby 1:15. Planområdet är beläget i sydvästra Laholm och 
utgör en utvidgning av Nyby industriområde i sydlig riktning. 
Västerut gränsar området till fastigheten Mellby 17:1, österut till 
Nyby 1:19 och söderut Bäckavägen.  

Hela planområdet ägs av Laholms kommun. Industrimarken har 
sedan ett antal år tillbaka börjat sina i Laholms kommun, vilket är 
bakgrunden till denna detaljplan. Utöver industri möjliggör planen 
även handels- och kontorsetableringar, samt att stora ytor 
jordbruksmark kan planteras med inriktning på en ökad biologisk 
mångfald 

Detaljplanen översänds härmed för samråd enligt 5 kap 11 § plan- 
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 24 augusti 
2015. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 2 
september 2015. Beredningsutskottets protokoll den 14 september, § 
60. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 93 Dnr 2015-000261  
 
Finansiering av hyreskostnader gällande lokaler för enheten för 
flerspråkighet och integration 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden avser att begära kompensation för den 
ökade hyreskostnaden som en följd av volymökningar avseende 
nyanlända. 
 
Ärendebeskrivning 
Som en följd av den ökande strömmen av nyanlända till kommunen 
har behovet av insatser inom integrationsområdet ökat kraftigt. Inom 
barn- och ungdomsnämnden har enheten för flerspråkighet och 
integration mångdubblats under de senaste åren och inom kultur- och 
utvecklingsnämnden har Integrationsenheten ökat med tre personer 
bara sedan semestern. Det totala antalet anställda är mellan 45-50 st. 
men av dessa är det endast ett tiotal som ständigt är på samma plats 
och behöver kontorsrum, övriga kan dela rum/kontorsplats.  

Dessa två verksamheter är idag utspridda på flera ställen i 
kommunen och i många fall har personalen inga lokaler alls, utan får 
hitta tillfälliga ytor på skolor etc. Inom båda verksamheterna har man 
behov av mötesrum för att kunna ta emot besökare och man kan med 
fördel samordna dessa i samma lokaler. Lokalerna på Lant-
mannagatan är lämpliga såväl avseende placering som ur 
säkerhetssynvinkel. Kommunen hyr sedan tidigare lokaler i 
fastigheten, vilket underlättar t. ex IT -installationer. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat ärendet till barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden för 
yttrande senast den 25 september 2015. Ledningsutskottet efterfrågar 
nämndernas finansiering av den ökade hyreskostnaden. 
  
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 september 
2015, § 160. Tjänsteskrivelser från barn- och ungdomskontoret den 
14 september 2015. Beredningsutskottets protokoll den 14 
september, § 61 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 94 Dnr 2015-000264  
 
Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget att bredda 
Folkhälsorådet med en representant från barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och social-
nämnden samt att kommunstyrelsen minskar sin representation. 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände den 26 februari 2008, § 63 att ett 
folkhälsoråd bildades. Folkhälsorådet ska driva ett gemensamt, 
långsiktigt, målinriktat och organiserat folkhälsoarbete i Laholm. 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 januari 2015, § 4 att 
Folkhälsorådet ska bestå av kommunstyrelsens ledningsutskott, 
Laholmsnämndens presidium, kommunchefen och Laholms-
nämndens chefstjänsteman. Kommunstyrelsens ordförande föreslår 
att då folkhälsoarbetet berör fler nämnder inom kommunen än de 
som är representerade i folkhälsorådet ska rådet breddas med en 
representant från vardera barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
utvecklingsnämnden och socialnämnden. Samtidigt förslås 
kommunstyrelsens representation minskas till en ledamot. 

Ledningsutskottet remitterar förslaget om att bredda Folkhälsorådet 
med en representant från vardera barn- och ungdomsnämnden, 
kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden till barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 
socialnämnden för yttrande senast den 25 september 2015. 
   
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 september 
2015, § 159. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Lönnstam (C): Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom 
förslaget att bredda Folkhälsorådet med en representant från barn- 
och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 
socialnämnden samt att kommunstyrelsen minskar sin 
representation. 
 
 
 
     forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

Forts § 94 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Martin 
Lönnstams förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 95 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
   
Beslutsunderlag 
Förteckning den 18 september 2015. 

  _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 96 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får kännedom 
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
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 behandling 
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 
18 september 2015. 
  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 97 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 18 september 2015.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 98 Dnr 2015-000147  
 
Redovisning av delegationsbeslut 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
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 följande 
sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 27 augusti valde justeraren 
följande delegationsbeslut för redovisning: 
   
 
Beslutsunderlag 
Utbildningschef Beslut om att avvisa för sent inkommet 

överklagan. 
  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-24  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _______________________________  
 

§ 99 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 

 

a) Barn- och elevhälsoplanen 

b) Fastighetsfrågor 

c) Information från verksamheten 

 Ankomstboende för nyanlända i Knäred 

 Allarps förskola 

d) Genomlysning av barn- och ungdomsverksamheten 

_____ 
 
 
 
 


