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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 19 december 
2018 

 
Protokollet som justerats den 20 december 2018, 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 21 december 2018 

till och med den 13 januari 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  
 

 

Plats och tid Strandhotellet, Mellbystrand klockan 08:30 – 11:00 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Jonas Hellsten (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Martin Lönnstam (-) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Gareth Bush (L) 

 Villemo Ekman (S) 

 Anna Nylander (SD)  

  

Övriga deltagande  Angela Magnusson (M), ersättare 

 Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare  

 Anita Folden (SD), ersättare 

 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Isa Norell, ekonom §§ 102–107 

 Louise Robertsson, ekonom §§ 102–107 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

  

  

Utses att justera Jonas Hellsten (M) 

  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 december klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 102-113 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2018-000005  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi  

januari-november månad 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-nov månad.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 69  

____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2018-000470  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget på 

verksamhetsnivå för år 2019.  

 

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 

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 70. 

Förslag till internbudget 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2018-000471  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag 2019 

Fristående grundskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

årskurs F-3      85 856 kr/år 

årskurs 4-6      93 756 kr/år 

årskurs 7-9     102 100 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 kom-

munens budget och är uppdelat i ett grundbelopp och ett tilläggsbe-

lopp. Grundbeloppet utgår om verksamheten blivit godkänd 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 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 71  

 

 

  Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

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. 

 

_____ 

Beslutet skickas till:  

Fristående grundskolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2018-000472  

 

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande; 

 

Bidrag år 2019 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %)  

37 823 kr/år 

 

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

 0–20 tim/vecka     105 203 kr/år 

                      20–40 tim/vecka    128 837 kr/år 

  40< tim/vecka        153 072 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 beräk-

nas efter samma grunder som används till den egna kommunala verk-

samheten. Bidraget ska basera sig på kommunens budget och är upp-

delat i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet utgår 

om verksamheten blivit godkänd av barn- och ungdomsnämnden. Bi-

drag ges endast för barn som har Laholms kommun som sin hem-

kommun.  

 

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. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, §72 

 

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. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

fristående förskolor och fritidshem  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2018-000473  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala  

förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt  

följande; 

 

Förskolan  

  0–20 tim/vecka    98 748 kr/år 

  20–40 tim/vecka 121 045 kr/år 

  40<tim/vecka      143 908 kr/år  

 

Grundskolan  

årskurs F-3        80 997 kr/år 

årskurs 4-6        88 449 kr/år 

årskurs 7-9        96 321 kr/år 

 

Fritidshem         35 326 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 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 73  

 

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. 

_____ 

Beslutet skickas till:  

kommunala förskolor, fritidshem och grundskolor 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2018-000481  

 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens  

verksamheter 2019 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslutsattestan-

ter för år 2019. 

 

Barn- och ungdomsnämnden bemyndigar verksamhetschefen att 

fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av beslutatte-

stanter 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  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 74  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2017-000118  

 

Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Blåkulla- 

skolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 6 december som svar på remissen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden förespråkar en nybyggnation av en sex-

avdelningsförskola, samt att den fristående lokalen Fjärilen ytreno-

veras för att kunna användas som baslokal för uteförskola. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med skolutredningen som beslutades av kommunfullmäk-

tige den 28 oktober 2014, byggs en ny F-6 skola vid Glänningesjö. 

Byggnationen av den nya skolan medför att Blåkullaskolans elever 

flyttas över till Parkskolan och Blåkullaskolans lokaler kommer att 

kunna användas till förskoleverksamhet i sin helhet.   

 

Den 5 juni 2018 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att be-

ställa en specificerad redovisning av de absolut nödvändiga åtgärder 

som måste göras på Blåkullaskolan för att livstidsförlänga och an-

passa skolan till förskoleverksamhet. Denna komplettering till för-

studien har nu levererats av Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Enligt Laholms kommuns investeringspolicy skall verksamheten 

komplettera ovanstående underlag med: Årlig kostnadseffekt för 

verksamheten, utöver tillkommande hyreskostnader (t.ex personal-

behov, ökade/minskade driftskostnader, transporter etc) Eventuella 

engångskostnader för verksamheten som förväntas uppkomma i 

samband med genomförandet men som inte ingår i en beställning till 

bolaget.(t.ex inventarier, utrustning) Beskrivning av hur nämnden 

avser finansiera tillkommande kostnader, samt konsekvenser vid ute-

bliven investering. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande över förstudie avseende ombyggnad av Blåkullaskolan. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2018.  

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 75  

 

  Forts. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Nilsson (KD) med instämmande av Jonas Hellsten (M) yrkar 

bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 

 

Protokollsanteckning  

Martin Lönnstam (-) beviljas följande anteckning till protokollet; 

   Frågetecken angående beräkningsgrunder för livstidsförlängning samt  

byggnation. Både avskrivningstid/livstidlängd samt kostnad. 

 

Ersättares mening 

Lennart Svensson (V) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

§ 109 Dnr 2018-000484  

 

Beställning av förstudie avseende ny förskola med placering i 

Glänningesjöområdet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunstyrelsen beställer en 

förstudie avseende nybyggnation av en åttaavdelningsförskola från 

Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Förskolan bör placeras i Glänningesjöområdet, i närheten av nuva-

rande Sjökulla förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har i tidigare förstudier framfört 

att Sjökulla förskola är i dåligt skick och i behov av att ersättas. Vi-

dare bedrivs Sofiero förskola, som består av en och en halv avdel-

ning, i lokaler som hyrs av en privat hyresvärd och som från början 

inte var tänkta för förskoleverksamhet. Intill Sofiero förskola finns 

det beslut på att uppföra tre paviljonger för att lösa den akuta bristen 

på förskoleplatser i Laholms stad. Paviljongerna beräknas tas i bruk 

i början av 2019.  

 

Vid byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar i Glänninge-

sjöområdet kan både Sjökulla förskola och paviljongerna intill Sofi-

ero förskola ersättas. Om den planerade utbyggnaden av Glänninge-

sjö förskola fortsätter enligt plan, dvs. byggs ut med ytterligare två 

avdelningar, kan Sofiero förskola även lämna sin nuvarande lokal 

som hyrs av privat hyresvärd.  

 

Mot bakgrund av ovan anhåller barn- och ungdomsnämnden hos 

kommunstyrelsen om en beställning av en förstudie avseende en ny 

förskola. Barn- och ungdomsverksamheten har behov av en åttaav-

delningsförskola som placeras i Glänningesjöområdet, i nära anslut-

ning till nuvarande Sjökulla förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018. 

Beredningsutskottets protokoll den 11 december, § 76  

 

 

  Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Martin Lönnstam (-) yrkar 

bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2018-000004  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på förskolan/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 förskolechef/rektor. Vidare är förskolechef/rektor 

skyldig att anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande 

behandling till huvudmannen. Rektor/förskolechef ska omgående 

anmäla till barn- och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. 

Dessa anmälningar redovisas vid nästkommande nämndssamman-

träde 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 12  

december 2018 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2018-000002  

 

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 2018. 

Förteckning över anmälningar den 12 december 2018. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2018-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 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 anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 12 december 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 11 december 2018.  

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2018-000003  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

• Revidering av Nämndsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut  

     Richard Mortenlind 

 

• Förskole-och skolutredning 

     Richard Mortenlind 

 

• Rekryteringar 

     Richard Mortenlind 

 

• Sofiero förskola 

Richard Mortenlind 

____ 

 

      

 

 


