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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 17 december 
2015 
 
Protokollet som justerats den 21 december 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 21 december 2015 
 till och med den 11 januari 2016 intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (23) 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-17  
 
Plats och tid Hotell Freden Knäred, klockan 08.30– 12:20 
 
 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Jonas Hellsten (M) 
 Bo Tengqvist (S)  
 Martin Lönnstam (C) 
 Gareth Bush (L) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Cecilia Roos (M) 
 Anna Nylander (SD) 
  
Övriga deltagande  Angela Johansson (M), ersättare 
 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Charlotta Alsbjer (C), ersättare 
 Keziah Gaeng, (C), ersättare 
  
 Tommy Karlsson, ekonom § 124-129  
 Monica Williamsson, chef enheten för flerspråkighet och integration § 138 a 
 Elisabeth Collin, rektor Veingeskolan F-6 § 138 b 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Cecilia Roos (M) 
  
 
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret den 21 december klockan 09.30 
 
 
Paragrafer  §§ 124-139 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Cecilia Roos (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 124 Dnr 2015-000115  
 
Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.     
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.      
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets sammanställning.  Beredningsutskot-
tets protokoll den 7 december 2015, § 82.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden lägger redovis-
ningen till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  
förslaget. 
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-17  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 125 Dnr 2015-000314  
 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget på 
verksamhetsnivå för år 2016.      
 
Ärendebeskrivning 
När kommunfullmäktige har antagit ramen för barn- och ungdoms- 
nämnden fördelas tilldelade resurser till respektive ansvarsområde, 
antingen via ett fördelningssystem eller via ett äskandesystem. Varje 
ansvarsområde fördelar sedan tilldelade resurser på sina olika verk-
samheter och aktiviteter.  
 
Fördelningen av de ekonomiska resurserna blir i december klart på 
verksamhetsnivå och används i beräkningen av bidrag till enskild 
verksamhet.     
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget för år 2016 på 
verksamhetsnivå. Beredningsutskottets protokoll den 7 december 
2015, § 83.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden godkänner försla-
get till internbudget på verksamhetsnivå för år 2016.      
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 126 Dnr 2015-000315  
 
Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer  
enligt följande:  

   
Bidrag år 2016 
 
Fristående fritidshem (inkl momskompensation 6%)  
33 107 kr/år 
 
Fristående förskolor (inkl momskompensation 6 %) 
<15 timmar 89 605 kr/år 
>15 timmar 117 773 kr/år      
 
Ärendebeskrivning 
I skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna bi-
drag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten/varje elev 
vid skolenhet.  
 
Bidrag till fristående förskolor/fritidshem ska beräknas efter samma 
grunder som används till den egna kommunala verksamheten. Bidra-
get ska basera sig på kommunens budget och är uppdelat i ett grund-
belopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksam-
heten blivit godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag ges 
endast för barn som har Laholms kommun som sin hemkommun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning.    
 
      
 
     forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts § 126 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens förslag på bidragsnivåer för år 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 84.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bi-
dragsnivåer enligt följande:  

   
Bidrag år 2016 
 
Fristående fritidshem (inkl momskompensation 6%)  
33 107 kr/år 
 
Fristående förskolor (inkl momskompensation 6 %) 
<15 timmar 89 605 kr/år 
>15 timmar 117 773 kr/år      
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa ordfö-
randens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
 _____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 127 Dnr 2015-000316  
 
Bidrag till fristående grundskolor år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt föl-
jande:              
 
Bidrag 2016 
 
Friskolor (inkl momskompensation 6 %) 
Åk F-3  81 160 kr/år 
Åk 4-6  86 921 kr/år 
Åk 7-9      97 443 kr/år  
 
Ärendebeskrivning 
Av skollagen (2010:800) framgår det att hemkommunen ska lämna 
bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten.  
 
Bidrag till fristående skolor ska beräknas efter samma grunder som 
används till den egna kommunala verksamheten. Bidraget ska basera 
sig på kommunens budget och är uppdelat i ett grundbelopp och ett 
tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår om verksamheten blivit god-
känd av barn- och ungdomsnämnden. Bidrag ges endast för barn som 
har Laholms kommun som sin hemkommun.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för:  
1. undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. lokalkostnader 
 
Tilläggsbelopp kan ges för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp behandlas i särskild ord-
ning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 85. 
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 127 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M): Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bi-
dragsnivåer enligt följande:              
 
Bidrag 2016 
 
Friskolor (inkl momskompensation 6 %) 
Åk F-3  81 160 kr/år 
Åk 4-6  86 921 kr/år 
Åk 7-9      97 443 kr/år  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellstens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 128 Dnr 2015-000317  
 
Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala försko-
lor, fritidshem och grundskolor för år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt 
följande:  
 
Förskolan  
<15 timmar          84 533 kr/år  
>15 timmar         111 107 kr/år 
 
Grundskolan  
Åk F-3          76 566 kr/år  
Åk 4-6          82 001 kr/år  
Åk 7-9          91 928 kr/år  
 
Fritidshem 31 233 kr/år          
 
Ärendebeskrivning 
För barn och elever som är folkbokförda i Laholms kommun men 
som inte går i kommunens förskola, fritidshem och/eller grundskola 
ska hemkommunen ersätta eller lämna bidrag till anordnaren.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets förslag till bidragsnivåer år 2016. Be-
redningsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 86.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Lönnstam (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar om er-
sättningsnivåer enligt följande:  
 
Förskolan  
<15 timmar          84 533 kr/år  
>15 timmar         111 107 kr/år 
 
Grundskolan  
Åk F-3          76 566 kr/år  
Åk 4-6          82 001 kr/år  
Åk 7-9          91 928 kr/år  
 
Fritidshem 31 233 kr/år          
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

Forts § 128 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa Martin 
Lönnstams förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget.      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 129 Dnr 2015-000318  
 
Internkontrollplan år 2016 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar upprättat förslag till intern- 
kontrollplan år 2016.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-
derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-
systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vidare varje år 
anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 
Omfattningen av denna plan bestäms med utgångs-punkt från den 
omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för.  
 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  
 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.  
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).  
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  
 Till vem uppföljningen ska rapporteras.  
 När rapportering ska ske.  

 
Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprät-
tande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kon-
trollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till 
kommunens revisorer.  
 
Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden:  

 Ekonomiadministrativa rutiner  
 Övriga administrativa rutiner  
 Systemkontroller  
 Verksamhetsspecifika rutiner  

 
Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av 
nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontrollmo-
ment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs sam-
ordnat. 
  
 
  forts 
                                                                      



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-17  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 129 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan för barn- och ungdomsnämndens verk-
samheter år 2016. Beredningsutskottets protokoll den 7 december, § 
87. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 130 Dnr 2015-000190  
 
Uppföljning av verkställigheten av barn- och ungdomsnämn-
dens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
I barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2015 framgår 
det att det ska göras en uppföljning av verkställigheten av nämndens 
beslut. Detta ska kontrolleras löpande och redovisas två gånger per 
år. 
 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom de beslut som fattades 
av barn- och ungdomsnämnden under 2015. De beslut som redovisas 
är de beslut där nämnden ger uppdrag eller beslutar om åtgärder som 
ska vidtas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 27 november 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 7 december, § 88. 
  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 131 Dnr 2015-000175  
 
Medborgarförslag om Dalkulla förskola i Knäred 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.       
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige finns ett nytt förslag 
för hur förskola och skola kan förenas till en helhet i Knäredsskolan. 
I medborgarförslaget föreslås att man behåller biblioteket kvar i sko-
lan samt att en uppfräschning görs av nuvarande skola. I den gamla 
lågstadieskolan (som idag inrymmer socialnämndens dagliga verk-
samhet) skapas en ny förskola. Då får förskolan en lugn och trygg 
utemiljö men det blir samordningsvinster genom att förskolan ligger 
på skolområdet. Befintlig dagverksamhet flyttas ner till Dalkulla för-
skola som är handikappanpassad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att beställa projektering av åtgärder för att anpassa 
Knäredsskolans lokaler att även omfatta förskoleverksamhet i enlig-
het med barn- och ungdomsnämndens förslag. Projekteringen har på-
börjats men pausats på initiativ av utbildningschefen mot bakgrund 
av att elevtalsutvecklingen på skolan påverkats påtagligt av den rå-
dande flyktingsituationen. 
 
Medborgarförslaget innebär ingen minskning av lokalytor vilket är 
huvudsyftet med projektet där merkostnaden för ombyggnationen 
skulle motsvara den minskade kostnaden för barn- och ungdoms-
nämnden lokaler genom att verksamheten skulle lämna nuvarande 
förskolelokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 24 mars 2015. Kommunfullmäktiges beslut 
den 28 april 2015, § 74. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdoms-
kontoret den 1 december 2015. Beredningsutskottets protokoll den 7 
december, § 89. 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
 
Ersättarens mening: 
Lennart Svensson (V) stödjer barn- och ungdomsnämndens beslut. 
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§ 132 Dnr 2015-000302  
 
Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Kobben 2 samt del av 
Lagaholm 4:1, Dnr MBN 2013/632 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.      
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan för 
kvarteret Kobben 2 samt del av Laghaolm 4:1. Planområdet är belä-
get 1 kilometer sydväst om Laholm centrum, cirka 300 meter söder 
om Lagan och gränsar: i norr till Klarabäcksgatan samt till ett större 
grönområde som vidare norrut sträcker sig ned i sluttning mot och 
ansluter vid Lagans strand, i väster till bostadsområde med övervä-
gande en- och tvåplanshus, i öster till bostadsområde med övervä-
gande en- och tvåplanshus med friliggande tomter, i söder till Tof-
felgatan. 
 
Detaljplanen syftar till att på fastigheterna Kobben 2 och del av 
Lagaholm 4:1 skapa bostäder i form av flerbostadshus. Planförslaget 
innefattar flerbostadshus, komplementbyggnader, parkering och all-
män gång- och cykelväg. Utgångspunkt för förslaget är att skapa ett 
bostadsområde som riktar sig till en bred målgrupp, såväl barnfamil-
jer som par, ensamstående, unga och äldre. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11 § i plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-
ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-
kan. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan från samhällsbyggnadskontoret. Beredningsutskottets 
protokoll den 7 december, § 90. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Hellsten (M) och Helene Nilsson (KD): Ställer sig bakom  
beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn-och ungdomsnämnden kan följa Jonas 
Hellsten m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

 
Forts § 132 
 
Ersättarnas mening: 
Eva Ågren Svensson (MP) och Lennart Svensson (V) ställer sig 
bakom barn- och ungdomsnämndens beslut.  
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 133 Dnr 2015-000300  
 
Plansamråd - Detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.     
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan för 
Hishult 1:126. Planområdet är beläget i utkanten av Hishults östra 
del av samhället. Norr om gränsar väg 530, öster och söder om om-
rådet gränsar en jordbruksfastighet samt väster om gränsar en bo-
stadsfastighet. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra an-
vändningar som bostäder och centrumverksamheter. 
 
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11 § i plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-
ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-
kan.        
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadskontoret den 6 november 
2015. Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 3 de-
cember 2015. Beredningsutskottets protokoll den 7 december, § 91. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden     
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§ 134 Dnr 2015-000264  
 
Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Maria Bronelius (C) blir 
barn- och ungdomsnämndens representant i Folkhälsorådet.     
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 7 september 2015 § 159 
remitterat ett förslag om att bredda Folkhälsorådet till barn- och  
ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och social-
nämnden. Förslaget innebär att Folkhälsorådet ska utökas med en re-
presentant från vardera barn- och ungdomsnämnden, kultur- och  
utvecklingsnämnden och socialnämnden. Samtidigt föreslås kom-
munstyrelsens representation minskas till en ledamot.  
 
Kommunstyrelsen godkände den 26 februari 2008, § 63 att ett folk-
hälsoråd bildades. Folkhälsorådet ska driva ett gemensamt, långsik-
tigt, målinriktat och organiserat folkhälsoarbete i Laholm. Kommun-
styrelsen beslutade den 5 januari 2015, § 4 att Folkhälsorådet ska 
bestå av kommunstyrelsens ledningsutskott, Laholmsnämndens  
presidium, kommunchefen och Laholmsnämndens chefstjänsteman. 
Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 
socialnämnden tillstyrker förslaget.       
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 september 2015 § 94. 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015, § 251.      
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Lönnstam (C) med instämmande av Jonas Hellsten (M):  
Föreslår ordförande Maria Bronelius (C) som barn- och ungdoms-
nämndens representant i Folkhälsorådet. 
 
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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 135 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.           
     
Beslutsunderlag 
Förteckning den 11 december 2015.     
     
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 136 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och läg-
ger dessa till handlingarna.         
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, tra-
kasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 

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 redovi-
sas vid nästkommande nämndssammanträde.     
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
11 december 2015.      
_____ 
   
Ersättarens mening: Lennart Svensson (V) vill gärna ha en fördju-
pande diskussion om det förebyggande arbetet mot kränkande be-
handling på ett nämndsmöte nästa år. 
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§ 137 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna.           
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 11 december 2015.          
 _____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-17  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 138 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 
 
a) Ökningen av nyanlända barn och elever 
b) Veingeskolans arbete mot kränkande behandling 
c) Information från verksamheten 

a) Knäredsskolan       
b) Brist på förskoleplatser 
c) Vikarierande rektor Våxtorpsskolan  

      
_____ 
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§ 139 Dnr 2015-000331  
 
Revidering av LFS 2.5, Förskole- och fritidshemstaxa 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revi-
dera Laholms kommuns författningssamling 2.5 Förskole- och fri-
tidshemstaxa enligt följande: 

1. Avgiftsnivåerna anpassas till de ändringar som görs i förord-
ning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

2. Avgiften ska gälla från den 1 februari 2016. 
      
Ärendebeskrivning 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kommer att ändras. Änd-
ringen innebär att inkomsttaket för maxtaxa indexeras. Ändringen 
börjar gälla den 1 januari 2016. Barn- och ungdomskontorets förslag 
till revidering av LFS 2.5 innebär att avgiftsnivåerna anpassas till de 
beslutade förändringarna i förordningen. De nya avgiftsnivåerna in-
nebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka, vilket innebär 
att statsbidraget för 2016 kommer att minskas i motsvarande omfatt-
ning.  
     
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomskontoret den 14 december 
2015.     
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Nilsson (KD): Barn- och ungdomsnämnden föreslår kom-
munfullmäktige att revidera Laholms kommuns författningssamling 
2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt följande: 

1. Avgiftsnivåerna anpassas till de ändringar som görs i förord-
ning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

2. Avgiften ska gälla från den 1 februari 2016. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden ska följa Helene 
Nilssons förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med för-
slaget. 
_____  forts 
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Forts § 139 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     
 
 


