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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 20 december 
2017 

 
Protokollet som justerats den 22 december 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 22 december  

till och med den 14 januari 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (16) 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  
 

Plats och tid Ulvereds hjorthägn, klockan 08:30 – 12:00, ajournering 10:00-10:20 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Villemo Ekman (S) 

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Angela Magnusson (M) 

 Lennart Svensson (V) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Charlotta Alsbjer (C), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Anita Folden (SD), ersättare 

  

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 Sofia Larsson, ungdomssamordnare § 114 

 

Utses att justera Helene Nilsson (KD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 december kl. 11:00 

 

Paragrafer  §§ 102–114 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Helene Nilsson (KD)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2017-000061  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-november månad 

2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december § 76. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2017-000245  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget på 

verksamhetsnivå för år 2018.  

 

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.  

 

Fördelningen av de ekonomiska resurserna blir i december klart på 

verksamhetsnivå och används i beräkningen av bidrag/ersättning till 

fristående verksamhet och ersättning till andra kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till internbudget på verksam-

hetsnivå för år 2018.   

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 77.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden godkänner  

förslaget till internbudget på verksamhetsnivå för år 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

 _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2017-000246  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag 2018 

Friskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

Åk F-3  83 019 kr/år 

Åk 4-6  90 226 kr/år 

Åk 7-9        99 656 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. 

 

 
 

forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2018.  

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 78  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 

barn- och ungdomskontorets förslag. 

   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2017-000247  

 

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag år 2018 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %)  

36 780 kr/år 

 

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

0-20 timmar per vecka 100 305 kr/år 

20-40 timmar per vecka 123 759 kr/år 

40< timmar per vecka 148 153 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 upp-delat 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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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2018.  

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 79. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 

barn- och ungdomskontorets förslag. 

   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2017-000248  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala försko-

lor, fritidshem och grundskolor för år 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt  

följande  

 

Förskolan  

0-20 timmar per vecka 94 110 kr/år 

20-40 timmar per vecka 116 237 kr/år 

40< timmar per vecka 139 250 kr/år 

 

Grundskolan  

Åk F-3         78 320 kr/år  

Åk 4-6          85 119 kr/år  

Åk 7-9          94 015 kr/år  

 

Fritidshem 34 371 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 på bidragsnivåer för år 2017.  

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 80. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 

barn- och ungdomskontorets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2017-000257  

 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksam-

heter 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslutsattes-

tanter för år 2018. 

 

2. Barn- och ungdomsnämnden bemyndigar verksamhetschefen att 

fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av beslutsat-

testanter under kalenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunens anvisningar till reglemente för attest och kontroll av 

ekonomiska transaktioner anges att varje nämnd ska, för sin verk-

samhet, utse eller uppdra åt verksamhetschef att utse beslutsattestan-

ter och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för varje 

kalenderår. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år 

2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 

barn- och ungdomskontorets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden kan följa 

ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med  

förslaget. 

                      _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2017-000115  

 

Reviderad nämndsplan 2018 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av reviderad nämndsplan 

2018.  

Barn- och ungdomsnämnden påtalar att nämnden inte kan ansvara 

för mätningen av flera av de målsatta nyckeltal som finns i kommun-

planen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden antog 2017-08-30 nämndsplan för 

2018. I nämndsplanen lämnade nämnden bl.a. en ekonomisk behov-

sanalys för budget 2018 och ekonomisk plan för 2019–2020 samt 

förslag till investeringsbudget. Vidare lämnade nämnden förslag till 

målsatta indikatorer och informationsmått i förhållande till de ge-

mensamma resultatmålen.  

 

Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner och budgetför-

slag beretts och kommunfullmäktige har den 28 november 2017 fat-

tat beslut om kommunplan med budget för 2018 samt ekonomisk 

plan för 2019-2020. Kommunfullmäktiges beslut innebär att den 

nämndsplan barn- och ungdomsnämnden har beslutat om är revide-

rad. Enligt principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

nämnden revidera nämndsplanen om det föreligger behov utifrån 

ändrade förutsättningar från kommunfullmäktige. 

 

Nämndsplanen är reviderad i avsnitt 2 Ekonomiska förutsättningar 

och i avsnitt 3 Gemensamma resultatmål utifrån besluten i Kommun-

fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2017. 

Reviderad nämndsplan 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 81. 

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2017-000235  

 

Godkännande av ansökan om att starta fristående förskola i 

Hasslövs Bygdeskolas regi 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:  

1. Lämna godkännande till Hasslövs skola ideell förening om att be-

driva fristående förskola enligt ansökan, med en omfattning om 

maximalt 15 barn. 

2. Godkännandet avser verksamhetsstart senast den 31 januari 2019.  

3. Kopia på anställningsavtal för förskolechef och behörig förskollä-

rare ska skickas in till barn- och ungdomskontoret så snart respek-

tive rekrytering är slutförd.  

4. Tillsyn av förskolans inne- och utemiljö ska genomföras efter att 

verksamheten har varit igång i cirka tre månader. 

5. Reviderade stadgar ska skickas in till barn- och ungdomsnämnden 

senast den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs skola ideell förening har inkommit med en ansökan om att 

starta fristående förskola i Laholms kommun. Förskolans namn är 

Hasslövs bygdeförskola och målsättningen är att starta i januari 

2018. Hasslövs skola ideell förening driver sedan 2002 Hasslövs 

bygdeskola årskurs F-6 och fritidshemsverksamhet. Ansökan avser 

att utöka med förskoleverksamhet med maximalt 15 heltidsplatser 

för barn i åldern 1-5 år. Hasslövs skola ideell förening anger i sin 

ansökan att förskolan ska bilda en röd tråd och följa Hasslövs byg-

deskolas inriktning på utomhuspedagogik med särskilt intresse för 

natur och hembygd. Verksamhetsidén utgår från att det är barnen 

som står i fokus. Barnen ska utvecklas till självständiga och kreativa 

individer samt att verksamheten ska uppmuntra och utmana varje 

barns utveckling och lärande i samarbete med barn och pedagoger. 

Den pedagogiska miljön ska vara tillgänglig, inbjudande och därmed 

väcka barnens nyfikenhet till ett lustfyllt och lekfullt lärande.    

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar från Hasslövs skola ideell förening. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 82. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hasslövs skola ideell förening    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2017-000243  

 

Yttrande över plansamråd för detaljplan för del av Trulstorp 

1:9-Ängstorps Handelsområde, Laholm 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka 2 kilo-

meter från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Områ-

det angränsar i norr till Ängstorps reningsverk och motorbanan, sö-

derut angränsar det till Västerleden. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra ett verksamhetsområde för handels-, och kontorsändamål 

i Laholms tätort. En liten del av planområdet planläggs även för driv-

medelsförsäljning. Planförslaget hanteras med utökat förfarande och 

skickas härmed ut för samråd enligt 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och 

bygglagen (2010:900/2014:900). Samråd sker även kring utförd mil-

jökonsekvensbeskrivning som visar att planen enbart medför begrän-

sade och acceptabla miljökonsekvenser. Samråd pågår från den 27 

november 2017 till och med den 10 januari 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2017 

Samråd -Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 M. FL.- Ängstorps han-

delsområde, Laholm 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december, § 84. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnämnden     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2017-000011  

 

Anmälan om kränkande behandling 

 

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 beslut i 

barn- och ungdomsnämnden 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 över anmälda kränkningar den 12 december 2017.     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2017-000002  

 

Anmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-

nämnden under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 12 december 2017. 

Förteckning över anmälningar den 12 december 2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2017-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 35 § anmälas till barn- och ungdomsnämnden 

i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 12 december 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2017-000012  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

Information från verksamheten 

 Barn- och ungdomsnämndens enkät 

 Statsbidrag-ökad jämlikhet i grundskolan 

 Förskoleplatser  

 Parkskolan 

                      Per Jangen 

 

Presentation av LUPP-enkät 2016 

Sofia Larsson, ungdomssamordnare  

_____ 

 

      

 

 


