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Deltagande på distans

Laholms kommun
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 16 december
2020
Protokollet som justerats den 21 december 2020, 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 2021 intygas.
………………………………………………
Malin Andersson
Barn- och ungdomskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

Sid
1 (18)

2020-12-16

Plats och tid

Utbildningslokalen, Räddningstjänsten klockan 13:00 – 15:30
Ajournering kl. 14:30-14:50.

Beslutande

Åke Hantoft (C), ordförande
Anita Fast (M)
Bo Tengqvist (S) (Deltagande via Teams)
Marit Schwerin (M)
Anita Folden (SD)
Annita Asplid (S) (Deltagande via Teams)
Fredrik Lindqvist (C) (Deltagande via Teams)
Jan Gottfriedson (L) §§ 108–111, §§ 117–124 (Deltagande via Teams)
Helene Nilsson (KD) §§ 112-116 (Deltagande via Teams)
Martin Lönnstam (MED)

Övriga deltagande

Helene Nilsson (KD), ersättare §§ 108–111, §§ 117–124 (Deltagande via Teams)
Jessica Andersson (LP), ersättare (Deltagande via Teams)
Nils-Erik Johansson (S), ersättare (Deltagande via Teams)
Björn Alm (M) ersättare (Deltagande via Teams)
Richard Mortenlind, utbildningschef (Teams)
Staffan Pettersson, ekonom §§ 108-115 (Teams)
Elsa Rosberg, ekonom §§ 108-115 (Teams)
Sophia Sävås, skoljurist
Malin Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera

Jan Gottfriedson (L)/Anita Fast (M)

Plats och tid för justering

Stadshuset den 21 december klockan 10.00

Paragrafer

§§ 108-124

Sekreterare

__________________________________
Malin Andersson

Ordförande

__________________________________
Åke Hantoft (C)

Justerande

__________________________________
Jan Gottfriedson (L) §§ 108–111, §§ 117–124
__________________________________
Anita Fast (M) §§ 112–116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 108

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000083

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 85
Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-november
månad 2020.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 109

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000440

Revidering av riktlinjer gällande resursfördelning inom barnoch ungdomsverksamheten
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer gällande
resursfördelning inom barn- och ungdomsverksamheten.
Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Ärendet anser revidering av riktlinjer gällande resursfördelning
inom barn- och ungdomsverksamheten.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 86
Barn- och ungdomskontorets förslag till riktlinjer daterat den 5
november 2020.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 110

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000419

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget
på verksamhetsnivå för år 2021.
Ärendebeskrivning
När kommunfullmäktige har antagit ramen för barn- och ungdomsnämnden 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 8 december 2020, § 87
Internbudget verksamhetsnivå 2021.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 111

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000420

Kvalitetsnivåer 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar kvalitetsvärden enligt förslag
daterat den 30 november 2020.
Ärendebeskrivning
I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och
nämndsplaner för år 2021 samt ekonomisk plan 2022–2024 beskrivs att beslut om kvalitetsnivåer görs från år 2021 inte längre i
nämndsplanen, utan ska tas upp i samband med internbudgeten.
I huvudsak omfattar barn- och ungdomsnämndens reglemente ansvar för kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman
för förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som
ansvarig för kompletterande utbildning i fritidshem. Detta innebär
framför allt ansvar om att säkerställa barns rätt till skolgång samt
barns rätt att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens
mål.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 88
Barn- och ungdomskontorets förslag till kvalitetsvärden daterat den 30
november 2020.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 112

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000421

Bidrag till fristående grundskolor år 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt
följande;
Bidrag 2021
Fristående grundskolor (inkl. momskompensation 6 %)
årskurs F-3 92 481 kr/år
årskurs 4-6 100 642 kr/år
årskurs 7-9 109 369 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 tillläggsbelopp. 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 ordning.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 89
Barn- och ungdomskontorets beräkningsunderlag.
_____
Beslutet skickas till:
Fristående grundskolor

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 113

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000422

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt
följande;
Bidrag år 2021
Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %)
39 926 kr/år
Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %)
0–20 tim/vecka 109 391 kr/år
20–40 tim/vecka 133 885 kr/år
40< tim/vecka 157 423 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 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. 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 ordning.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 90
Barn- och ungdomskontorets beräkningsunderlag.
Beslutet skickas till: Fristående förskolor och fritidshem

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 114

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000423

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala
förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ersättningsnivåer enligt
följande;
Förskolan
0–20 tim/vecka 102 687 kr/år
20–40 tim/vecka 125 795 kr/år
40<tim/vecka 148 000 kr/år
Grundskolan
årskurs F-3 87 246 kr/år
årskurs 4-6 94 945kr/år
årskurs 7-9 103 178 kr/år
Fritidshem

37 303 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 8 december 2020, § 91
Barn- och ungdomskontorets beräkningsunderlag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunala förskolor, fritidshem och grundskolor

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 115

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000424

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till beslutsattestanter för år 2021.
Barn- och ungdomsnämnden ger verksamhetschefen i uppdrag att
fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av beslutattestanter under kalenderåret.
Ärendebeskrivning
I kommunens anvisningar till reglemente för attest och kontroll av
ekonomiska transaktioner anges att varje nämnd ska, för sin verksamhet, utse eller uppdra åt verksamhetschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för
varje kalenderår.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 92
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år
2021.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 116

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000316

Svar på återremiss av revidering av LFS 2.5 Förskole- och
fritidshemstaxa
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen om revidering i LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt förslag från
barn- och ungdomskontoret, daterat den 2 oktober 2020.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 21 oktober beslutades om reviderade riktlinjer för förskola och fritidshem i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden beslutade bland annat
att antal planeringsdagar ska utökas från fyra till sex dagar per läsår
samt om förtydligande bestämmelser i samband med överflytt till
annan förskola. Barn- och ungdomsnämnden har fattat sitt beslut i
enlighet med nämndens reglemente, d.v.s. avseende kommunens
uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för kompletterande utbildning i fritidshem.
I LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa pkt 9 finns reglerat att ingen avgiftsreducering sker då förskole- eller fritidshemsplats inte
nyttjas i samband med planeringsdagar. I LFS:en anges även att antal planeringsdagar är fyra till antalet. Uppgift om antal planeringsdagar beslutas av barn- och ungdomsnämnden och är inte en uppgift som ska beslutas genom LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa.
Ärendet om revidering av LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa
avser därmed en anpassning av gällande styrdokument utifrån den
ansvarsfördelning som är beslutad i kommunen. Det innebär att antal planeringsdagar flyttas från LFS 2.5 till barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 93
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2020.
Förslag till revidering av LFS 2.5 daterat den 2 oktober 2020.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 117

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000441

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2021
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn-och ungdomsnämnden antar delegationsordningen.
Delegationsordningen gäller från och med den 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning har reviderats utifrån den nya förvaltningsorganisationen som träder i kraft den 1
januari 2021.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 94
Förslag på delegationsordning för barn- och ungdomsnämndens
verksamheter.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 118

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000302

Yttrande över motion om barntrafiksskola
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 december som svar på remissen.
Ärendebeskrivning
Inger Reinfeldt (TRP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige
att kommunen ska utreda möjligheten att etablera en barntrafikskola i Laholms kommun. Motionen har remitterats för yttrande till
barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 94
Motion inkommen den 16 augusti 2020.
Remiss av motion den 21 augusti 2020 från kommunfullmäktiges
presidium.
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2020.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 119

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000286

Yttrande över motion-skoltrafikpoliser
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 december som svar på remissen.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP)
att kommunen ska utreda möjligheten att låta elever i Laholms
kommun bli skoltrafikpoliser. Motionen har remitterats för yttrande
till barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 95
Motion inkommen den 30 juli 2020.
Remiss av motion den 31 juli 2020 från kommunfullmäktiges presidium.
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2020.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 120

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000444

Uppdrag från KS- samordning mellan skolbibliotek och folkbibliotek
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden översänder tjänsteskrivelse daterad
den 2 december 2020 som svar till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde i april 2020 att barnoch ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ska redovisa samordningsvinster mellan skolbibliotek och folkbibliotek,
både i avseende utlåning samt geografisk spridning i syfte att ge en
totalbild av hur Laholm inom nuvarande ekonomiska ram skall lösa
biblioteksfrågan på ett för kommunen bästa sätt. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 96
Uppdrag från kommunstyrelsen daterat den 16 april 2020, § 72
Barn- och ungdomskontoret/kultur-och utvecklingsverksamhetens
tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 121

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000002

Anmälningar
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdomsnämnden under månaden.
Beslutsunderlag
Förteckning över anmälningar den 9 dec 2020.
Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och
frånvaro den 9 dec 2020.
Förteckning över synpunkter den 9 dec 2020.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 122

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000001

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 ungdomsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 9 dec 2020.
Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 8
december §§ 85-99.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 123

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000004

Informations- och diskussionsärenden
Beslut om att väcka talan om diskrimineringsersättning mot
Laholms kommun
Richard Mortenlind
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Barn- och ungdomsnämnden

§ 124

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020-000218

Deltagande på distans
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga
deltagare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndledamöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige i Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen
och Laholms kommunsriktlinjer för sammanträden på distans.
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så har skett under dagens sammanträde.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ______________________________

Sid
18

