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Kvalitetsnivåer 2023 
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Bidrag till fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg för år 2023 
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Bidrag till fristående grundskolor år 2023 

§ 101 Dnr 2022-000395  

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala förskolor, fritidshem och 

grundskolor för år 2023 



 

 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 21 december 
2022 

Protokollet som justerats den 21 december 2022, 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 

21 december 2022 till och med den 13 januari 2023 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
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Plats och tid Kornknarren, klockan 10:00 – 11:00 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Helene Nilsson (KD) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Marit Schwerin (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Anita Folden (SD) 

 Lennart Svensson (V) 

 

Övriga deltagande  Richard Mortenlind, förvaltningschef 

 Viktor Prytz, enhetschef 

 Elsa Rosberg, ekonom 

 Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

  

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 december 2022  

 

Paragrafer  §§ 97-101 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2022-000391  

 

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till internbudget 

för år 2023. 

 

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 2023. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2022-000392  

 

Kvalitetsnivåer 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar kvalitetsnivåer för år 2023. 

 

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. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2022-000394  

 

Bidrag till fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk  

omsorg för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Bidragsnivåer för 2023 

Fristående fritidshem (inkl. momskompensation 6 %) 

42 488 kr/år  

Fristående förskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

0–20 tim/vecka 112 058 kr/år 

20–40 tim/vecka 137 585 kr/år 

40< tim/vecka 162 114 kr/år 

 

Pedagogisk omsorg (inkl. momskompensation 6 %) 

0-20 tim/vecka 86 067 kr/år 

20-40 tim/vecka 107 907 kr/år 

40< tim/vecka 128 895 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. 

 

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, 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

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 

Barn- och ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag.  

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 66. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fristående fritidshem, fristående förskolor, pedagogisk omsorg. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2022-000393  

 

Bidrag till fristående grundskolor år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Bidragsnivåer för 2023 

Fristående grundskolor (inkl. momskompensation 6 %) 

årskurs F-3 99 478 kr/år 

årskurs 4-6 107 966 kr/år 

årskurs 7-9 117 164 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 ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag. 

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 67. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fristående grundskolor  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2022-000395  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala försko-

lor, fritidshem och grundskolor för år 2023 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Förskolan 

0-20 tim/vecka 105 150 kr/år 

20-40 tim/vecka 129 232 kr/år 

40< tim/vecka 152 373 kr/år 

 

Grundskolan 

årskurs F-3 93 847 kr/år 

årskurs 4-6 101 855 kr/år 

årskurs 7-9 110 532 kr/år 

 

Fritidshem 39 682 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 ungdomsförvaltningens beräkningsunderlag.  

Beredningsutskottets protokoll den 7 december § 68. 

_____ 

 
 

 




