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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 18 december 
2019 

 
Protokollet som justerats den 23 december 2019, 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 23 december  

till och med den 15 januari 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  
 

Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, klockan 08:00-12:15,  

 ajournering 09:45-10:00 

  

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Johan Johansson (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) 

 Fredrik Lindqvist (C) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Martin Lönnstam (MED)

   

 

Övriga deltagande  Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Björn Alm (M), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Louise Robertsson, ekonom §§108-116 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare § 121  

 Inger Forsén, avdelningschef § 121 

 Monica Williamsson, avdelningschef § 121 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (MED) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 december klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 108-121 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (MED)
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2019-000095  

 

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 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning jan-nov månad 2019.  

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 81. 

____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2019-000450  

 

Riktlinjer gällande resursfördelning inom barn- och ungdoms-

verksamheten 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer gällande resursfördel-

ning inom barn- och ungdomsverksamheten. 

 

Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Granskning av resursfördelning till grundskolorna i Laholms kom-

mun beställdes av de förtroendevalda revisorerna och genomfördes 

av EY. Uppdraget var att granska huruvida barn- och ungdomsnämn-

den arbetar ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn och ele-

vers olika behov inom kommunens skolor. Granskningen utmynnade 

ut i rekommendationer till barn- och ungdomsnämnden.  Barn- och 

ungdomskontoret har utifrån dessa rekommendationer arbetat fram 

ett förslag till nya riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till riktlinjer gällande resurs-

fördelning inom barn- och ungdomsverksamheten. 

                      Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 82 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2019-000451  

 

Svar på uppdrag i nämndsplan 2019- Översyn av resursfördel-

ningsmodell  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner barn- och ungdomskon-

torets svar på uppdraget i nämndsplan från 2019 angående översyn 

av resursfördelningsmodell.     

 

Ärendebeskrivning 

Granskning av resursfördelning till grundskolorna i Laholms kom-

mun beställdes av de förtroendevalda revisorerna och genomfördes 

av EY. Uppdraget var att granska huruvida barn- och ungdoms-

nämnden arbetar ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn 

och elevers olika behov inom kommunens skolor. Granskningen re-

sulterade i en rapport daterad 27 mars 2018. EY:s sammanfattande 

bedömning är att barn- och ungdomsnämnden i stora delar har en 

ändamålsenlig resursfördelning. Vissa delar bör dock utvecklas, 

bland annat kring den så kallade likvärdighetsgarantin och bidraget 

till fristående skolor. Utifrån EY:s och revisorernas rekommendat-

ioner, har barn- och ungdomsnämnden gett barn- och ungdomskon-

toret i uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelningsmo-

dellen samt se över hur modellen kan modifieras i syfte att kompe-

tensförsörja skolorna med förstelärare för att förbättra elevernas 

måluppfyllelse, och återkomma till nämnden inför budgetåret 2020 

med rapport om förändrings- och åtgärdsbehov.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 83      

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2019. 

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2019-000437  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget på 

verksamhetsnivå för år 2020. 
 

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 

Internbudget verksamhetsnivå 2020.      

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 84. 

 

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: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2019-000449  

 

Kvalitetsnivåer för barn- och ungdomsnämnden 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar kvalitetsvärden enligt förslag  

daterat 2019-12-05.  

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2020 samt ekonomisk plan 2021–2023 beskrivs 

att beslut om kvalitetsnivåer görs från år 2020 inte längre i nämnds-

planen, utan ska tas upp i samband med internbudgeten.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till kvalitetsvärden daterat 

2019-12-05. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 85. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

                      Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2019-000438  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt  

följande;  

Bidrag 2020 

Fristående grundskolor (inkl. momskompensation 6 %)  

årskurs F-3   87 799 kr/år 

årskurs 4-6   95 833 kr/år  

årskurs 7-9   104 341 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 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 86      

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2020. 

  Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

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 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2019-000439  

 

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt 

följande; 

 

Bidrag år 2020 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %) 

38 792 kr/år 

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

0–20 tim/vecka 109 030 kr/år 

20–40 tim/vecka 133 032kr/år 

40< tim/vecka 156 097 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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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

  

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 87      

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2020.  

 

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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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2019-000440  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala försko-

lor, fritidshem och grundskolor för år 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt  

följande;  

Förskolan  

0–20 tim/vecka 102 350 kr/år 

20–40 tim/vecka 124 994 kr/år 

40<tim/vecka 146 753 kr/år 

 

Grundskolan  

årskurs F-3   82 829 kr/år 

årskurs 4-6   90 408 kr/år 

årskurs 7-9   98 434 kr/år  

 

Fritidshem    36 234 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 

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 88.   

Barn- och ungdomskontorets förslag på bidragsnivåer för år 2020.  

 
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      
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2019-000441  

 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksam-

heter 2020 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till besluts- 

attestanter för år 2020. 

 

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 beslutsattes-

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

kalenderår.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år 

2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 19 november, § 89. 

____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2019-000002  

 

Val av ledamot och ersättare till beredningsutskottet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden utser Anita Fast (M) till ledamot och 

Marit Schwerin (M) som ersättare i beredningsutskottet för tiden till 

och med 31 december 2022. 

 

Barn- och ungdomsnämnden utser Anita Fast (M) till vice ordfö-

rande i beredningsutskottet.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med barn- och ungdomsnämndens reglemente ska nämn-

den om en ledamot eller en ersättare i beredningsutskottet avgår för-

rätta fyllnadsval. Vidare ska nämnden utse en vice ordförande i be-

redningsutskottet.  

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2019-000005  

 

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 rektor. Vidare är rektor skyldig att anmäla att ett 

barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvudman-

nen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdomsnämnden 

när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas vid nästkom-

mande nämndssammanträde.     

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 11  

december 2019. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2019-000006  

 

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 11 december 2019. 

Förteckning över anmälningar den 11 december 2019. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2019-000007  

 

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 delegationsbeslut den 11 december 2019. 

Beredningsutskottets protokoll den 10 december 2019. 

____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2019-000008  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

   Ny SKA-modell 

 Agneta Ljung 

 

 Kvalité-och resultatanalys  

 Richard Mortenlind, Monika Williamsson och Inger Forsén  

 

 Dagbarnvårdare/Pedagogisk omsorg  

 Byggnationer, uppföljning 

 Monika Williamsson 

 

   Beslut från Skolinspektionen-Sofiero förskola 

   Rekryteringar 

   Anmälan till Arbetsmiljöverket-Glänningeskolan  

   Richard Mortenlind 

 

   Duschutrymmen- Lagaholmsskolan   

   Maria Bronelius 

   

  Redovisning av kontaktpolitikerbesök 

Sofiero förskola-Helene Nilsson   

Sjökulla förskola-Helene Nilsson   

Vallmons förskola-Lennart Svensson 

Genevadsskolan-Bo Tengqvist    

Öringe skola-Bo Tengqvist  

Söderlägets förskola-Jessica Andersson/Anita Fast 

Särskolan- Jessica Andersson/Anita Fast 


