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Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2022 

§ 83 Dnr 2021-000413 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala förskolor, fritidshem och 

grundskolor för år 2022 

§ 84 Dnr 2021-000414 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter 2022 

§ 85 Dnr 2021-000407 

Yttrande över förstudie avseende särskilt boende och förskola Solgården i 

Våxtorp 

§ 86 Dnr 2021-000385 

Yttrande över handlingsprogram för skydd mot olyckor 

§ 87 Dnr 2021-000004 

Anmälningar 

§ 88 Dnr 2021-000005 

Delegationsanmälningar 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 15 december 
2021 

Protokollet som justerats den 20 december, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 december 2021 

till och med den 13 januari 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration, kvalitet och utveckling



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-15 

Sida 
1 (12) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 10:30 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helene Nilsson (KD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Björn Alm (M), ersättare 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

   

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 78-84 

 Staffan Petersson, ekonom §§78-84 

 Svante Dellve, lokalplanerare/utredare§ 85  

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Anita Folden (SD) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 78-88 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anita Folden (SD) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2021-000101  

 

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 ungdomsförvaltningens ekonomisammanställning januari 

- november månad 2021. 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2021-000409  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 

år 2022. 

 

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i 

uppdrag att utreda varför det finns en obalans i måltidskostnaderna 

gällande pris samt reglering av måltidskostnader under året. 

 

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. För-

delningen 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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Åke Hantoft (C); Barn- och ungdomsnämnden ger barn- 

och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda varför det finns en 

obalans i måltidskostnaderna gällande pris samt reglering av måltids-

kostnader under året. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag till 

internbudget för 2022 och finner att nämnden bifaller densamma. 

Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller hans tilläggs- 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Internbudget 2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2021, § 62. 

 

_____ 

 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2021-000410  

 

Kvalitetsnivåer 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar kvalitetsnivåerna enligt förvalt-

ningens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2022 samt ekonomisk plan 2023–2025 beskrivs 

att beslut om kvalitetsnivåer görs från år 2021 inte längre i nämnds-

planen, utan ska tas upp i samband med internbudgeten. 

 

I huvudsak omfattar barn- och ungdomsnämndens reglemente ansvar 

för kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för för-

skola, 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 

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till kvalitetsvärden daterat 

den 3 december 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2021, § 63. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2021-000411  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt 

följande; 

 

Bidrag 2022 

Fristående grundskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

årskurs F-3  93 895 kr/år 

årskurs 4–6  102 247 kr/år 

årskurs 7-9  113 169 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 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2021, § 64. 

Barn- och ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2021-000412  

 

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem för år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om bidragsnivåer enligt 

följande; 

 

Bidrag år 2022 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %) 

40 881 kr/år 

 

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

0–20 tim/vecka  108 813 kr/år 

20–40 tim/vecka  133 817 kr/år 

40< tim/vecka  157 844 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 grund-belopp 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. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 65. 

Barn- och ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2021-000413  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala  

förskolor, fritidshem och grundskolor för år 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Förskolan 

0–20 tim/vecka  102 104 kr/år 

20–40 tim/vecka  125 693 kr/år 

40<tim/vecka  148 360 kr/år 

 

Grundskolan 

årskurs F-3  88 580 kr/år 

årskurs 4-6  96 460 kr/år 

årskurs 7-9  106 764 kr/år 

 

Fritidshem  38 198 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, § 66. 

Barn- och ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2021-000414  

 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens  

verksamheter 2022 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till besluts- 

attestanter för år 2022. 

 

Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag 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 förvalt-

ning, utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter 

och ersättare för dessa. Beslut ska fattas av nämnden för varje kalen-

derår. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslutsattestanter för år 

2022. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 67. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2021-000407  

 

Yttrande över förstudie avseende särskilt boende och förskola 

Solgården i Våxtorp 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

skrivelse som svar på remiss av förstudien. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 3 september 2019 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott 

en förstudie avseende ett särskilt boende med 60platser samt en 6-

avdelningsförskola på fastigheten Våxtorp 9:80. På fastigheten 

skulle även utrymme för ytterligare byggnation lämnas utöver för-

skola och särskilt boende. 

 

Kommunfastigheter ansökte om planbesked och arbetet med förstu-

dien skulle kombineras med detaljplanearbetet. 

 

Socialnämndens reviderade SÄBO utredning presenterades hösten 

2020. Behovet av särskilda boendeplatser redigerades. Kommunfas-

tigheter fick i uppdrag att korrigera antalet platser i förstudien till 40 

platser. 

 

Kommunfastigheter i Laholm Ab har tillsammans med representan-

ter för socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, sam-

hällsbyggnadsförvaltningen m.fl. tagit fram en förstudie enligt bifo-

gat underlag. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat för-

studien vidare till Barn- och ungdomsnämnden för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 

2021. 

Remiss av förstudie. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2020, § 68. 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2021-000385  

 

Yttrande över handlingsprogram för skydd mot olyckor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inga synpunkter på det reviderade 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

skyldig att ha ett handlingsprogram som redovisar hur de arbetar för 

att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfred-

ställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gett ut en ny fö-

reskrift (MSBFS 2021:1) kring innehåll och struktur på kommunens 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-

tjänst. Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat det nuvarande 

handlingsprogrammet och remitterat det till berörda nämnder för ytt-

rande. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss- Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 december 2021, § 69. 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2021-000004  

 

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 anmälningar den 8 december 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 8 december 2021. 

Förteckning över synpunkter den 8 december 2021. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2021-000005  

 

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 8 december 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 8  

december §§ 61-70. 

_____ 

 
 

 




