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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 14 december 
2022 

Protokollet som justerats den 14 december, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare/Utredare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 15 december 2022 till och med 

den 7 januari 2023 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-14 

Sida 
1 (16) 

 

Plats och tid Kornknarren, klockan 09:30 – 11:50  

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Emelie Oskarsson (C) § 83 

 Gunilla Waldeman (C) §§84-96 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Tony Bagoly (SD) 

 Anita Folden (SD) 

 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare  

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare  

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Emelie Oskarsson (C) ersättare §§84- 96 

  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef  

 Svante Dellve, lokalstrateg §§ 91-93 

 Helen Karlsson enhetschef EFI § 90 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 14 december 

 

Paragrafer  §§ 83-96 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2022-000113  

 

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 6 december § 63. 

Barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning över volymer 

2022. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2022-000391  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

 

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 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 64. 

Internbudget 2022 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2022-000392  

 

Kvalitetsnivåer 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2024 samt ekonomisk plan 2024-2025 beskrivs 

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

planen, utan ska tas upp i samband med internbudgeten. I huvudsak 

omfattar barn- och ungdomsnämndens reglemente ansvar för kom-

munens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för 

kompletterande utbildning i fritidshem. Detta innebär framför allt an-

svar om att säkerställa barns rätt till skolgång samt barns rätt att ut-

vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Nyckeltalen 

är ett urval från barn- och ungdomsnämndens nämndsplan 2020–

2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 65 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 

2022. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2022-000394  

 

Bidrag till fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk om-

sorg för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

 

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. 

För pedagogisk omsorg anpassas grundbeloppet till den kostnadsbild 

som motsvarar kraven för pedagogisk omsorg eftersom dessa krav 

skiljer sig i jämförelse med förskola och fritidshem. 

 

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 7 december § 66. 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2022-000393  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

 

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 7 december § 67. 

 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2022-000395  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala försko-

lor, fritidshem och grundskolor för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

 

Ärendebeskrivning 

För barn och elever som är folkbokförda i Laholms kommun men 

som inte går i kommunens förskola, fritidshem och/eller grund-skola 

ska hemkommunen ersätta eller lämna bidrag till anordnaren. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 68. 

 

_____ 

 

  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2022-000396  

 

Beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksam-

heter 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förteckning över beslutsat-

testanter för år 2023.  

 

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 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 69. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 

2022. 

Förteckning över beslutsattestanter 2023. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2022-000279  

 

Yttrande över av motion om policy för erbjudande av moders-

målsundervisning 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

motionen ska anses besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i 

Laholm att: 

- modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Laholms kommun i 

större utsträckning än vad lagen kräver 

- Laholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning  

- Att ett språkkravstest införs i Laholms kommun innan modersmål 

erbjuds i det aktuella språket  

- ensamkommande som bor i familjehem inte ska erbjudas moders-

målsundervisning av Laholms kommun om inte kraven på att en 

vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hem-

met uppfylls  

- modersmålsundervisning i Laholms kommun inte ska erbjudas i 

förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen 

inte kräver det  

- Laholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning 

från startdatum  

- i Laholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 

definitionen av en "lämplig lärare"  

- en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska 

ha inkommit till Laholms kommun  

- modersmålsundervisning i Laholms kommun skall bedrivas efter 

ordinarie skoltid  

- Laholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervis-

ning via fjärrundervisning  

- modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemen-

samma lektioner  

- kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervis-

ning skall erbjudas.  

 

Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2023. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 70. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 

2022. 

Remiss av motion om policy för erbjudande av modersmålsunder-

visning. 

 

Reservation 

Anita Folden (SD) och Tony Bagoly (SD) reserverar sig mot beslu-

tet. 

____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 

Ersättarens mening 

Helene Nilsson (KD) och Lennart Svensson (V) stödjer barn- och 

ungdomsnämndens beslut. 
 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2022-000379  

 

Yttrande över riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inga synpunkter eftersom Trygg-

hetsboende inte ligger inom barn- och ungdomsnämndens ansvars-

område. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrel-

sen att utreda riktlinjerna för trygghetsboende i Laholms kommun. 

Riktlinjerna har efter framtagande remitterats till socialnämnden för 

yttrande. Socialnämnden har i sitt yttrande framfört synpunkter som 

medfört att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat att utöka re-

missförfarandet till att innefatta fler remissinstanser bland annat 

barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens yttrande 

ska översändas till kommunstyrelsen senast den 19 januari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 71. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 

2022. 

Remiss riktlinjer för Trygghetsboende 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2021-000361  

 

Yttrande över förstudie gällande ombyggnad av Knäredsskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till genomförd förstu-

die gällande ombyggnad av Knäredsskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beställde en förstudie gällande ombyggnad av 

Knäredsskolan i oktober 2021. Förstudien beställdes i syfte att utreda 

en utökning av skolans kapacitet både avseende matsal och ytterli-

gare klassrum i skolbyggnaden alternativt i angränsade byggnad.  

 

Förstudien blev klar i maj 2022 och har genomförts i samverkan mel-

lan barn- och ungdomsförvaltningens lokalstrateg, Kommunfastig-

heter i Laholm AB och kommunens fastighetsstrateg. Förstudien har 

därefter remitterats till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 72. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 

2022. 

Remiss av förstudie gällande ombyggnad av Knäredsskolan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 

Ersättarens mening 

Helene Nilsson (KD) Lennart Svensson (V) Jessica Andersson (LP) 

stödjer barn- och ungdomsnämndens beslut. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2022-000417  

 

Yttrande över utredning gällande nedsläckning av belysnings-

punkter i den offentliga miljön 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens yttrande som svar på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att genomföra en ned-

dragning av belysningsgraden i den offentliga miljön i syfte att 

minska energianvändningen. Beslutet fick inte de resultat som nämn-

den avsåg vilket ledde till att nämnden fattade ett nytt beslut som 

innebar att samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett utredningsupp-

drag. I väntan på utredningen och remissyttranden tändes belys-

ningen upp igen. Utredning är genomförd och har remitterats till 

barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast den 9 januari 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 6 december § 73. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 

2022. 

Remiss utredning gällande nedsläckning av belysningspunkter i den 

offentliga miljön. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2022-000024  

 

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 7 december 2022. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo december 2022.  

Förteckning över synpunkter den 7 december 2022. 

 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2022-000025  

 

Delegationsanmälningar   

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-

dra 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. Besluten som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet 

med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i den ord-

ning som bestämts i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckningen över delegationsanmälningar daterad den 7 december 

2022. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Barn- och ungdomsnämnden 2022-12-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2022-000023  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 

 

Information från förvaltningschefen 

-Förstudie Våxtorpsskolan 

-Avfallshantering inom kommunens verksamhet  

-Medarbetarundersökning  

-Enhetschefen för administration, kvalitet och utveckling slutar i  

 januari. 

Richard Mortenlind  

 

Utbildningsplan 2023 

Viktor Prytz  

 

___ 

 

 
 

 




