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 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid 

 
Kinnareds skola 13.00 – 16.10 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Stefan Yngstrand (FP) 

 Birgitta Bengtsson (C) 

 Dorothea Nilsson (M) 

 John Sundling (S) 

 Maria Hedin (S) 

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Tommy Fock, rektor § 53 

 Terese Borg, ekonom § 53-56 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare  

 Ann-Sofi Lind (KV) 

  
Utses att justera John Sundling (S)  
Justeringens tid 2012-08-24  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 51-60  

  Åsa Johansson   

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  John Sundling (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2012-08-22 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   51  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§ 51 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 52 Anmälan av nya ärenden 

§ 53 Meddelande och information 2012 

§ 54 Delegationsbeslut BUK 

§ 55 Delegationsbeslut IFO 

§ 56 Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 57 Ansökan om utdömande av vite med anledning av brott mot skolplikten 

§ 58 Förskoleverksamheten i Kinnared 

§ 59 Riktad tillsyn i Hylte kommun inom området skolmåltiden 

§ 60 Övriga ärenden 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer John Sundling (S) att 

tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   52  Anmälan av nya ärenden 
 

Inga nya ärenden anmäldes. 
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  §   53  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

 

Sammanfattning 
 

Information om vuxenutbildningen 

 

Licensavtal BBIC, dnr 2012 BUN0080 

 

Kommande kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet, dnr 

2012 BUN0195 

 

Skolverkets beslut angående utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan, dnr 2012 

BUN0180 

 

Skolverkets godkännande av naturbruksprogrammet Skog vid Vildmarksgymnasiet, dnr 

2012 BUN0164 

 

Motion: Serviceåtagande förskola 

 

Gemensamma riktlinjer för hantering av buss- och tågkort inom gymnasieskolan, dnr 2012 

BUN0165 

 

Formerna för omvärldsbevakning – datumändring, KSAU § 218 

 

Sammanställning ämnesprov årskurs 3 och 6, resultat och behörighet gymnasiet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   54  Delegationsbeslut BUK 
Dnr 2012 BUN0006 

 

 

Sammanfattning 
2-7. Yttrande till Skolinspektionen i enskilt elevärende, MF 

5-5. Attesträtt, revidering, MF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, TF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, BHN 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ACJ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, AL 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, LCN 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, AL 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, TF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, AL 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, MF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, MF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, FJ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, LÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, BHN 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, BHN 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, BHN 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ASÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ACJ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, LP 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, TF 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, CP 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, LÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, LÅ 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, MLL 

6-5. Anställning tillsvidare övrig personal, ACJ 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, FJ 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AH 
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6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, BHN 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, BHN 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MF 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, FJ 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, TF 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, TF 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AH 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, BHN 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LÅ 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AH 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, BHN 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, AL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, LP 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

6-8. Anställning tidsbegränsad övrig personal, MLL 

7-5. Avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetald avgift 

7-5. Avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetald avgift, MLL 

7-5. Avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetald avgift, MJ 

7-5. Avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetald avgift, MJ 

9-1. Inskrivning grundsärskola, MJ 

15-3. Skolskjuts, MK 

15-3. Skolskjuts, MK 

15-3. Skolskjuts, MK 

27-2. Utseende av ombud att föra nämndens talan, CP 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   55  Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 

 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2012-05-23 – 2012-07-31. 

 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   56  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till och med juni 2012 redovisar barn- och ungdomsnämnden en 

positiv avvikelse med 1 152 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en 

negativ avvikelse med 3 347 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 

Yrkanden 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden begär 2,1 miljoner i 

tilläggsanslag från kommunfullmäktige för att slippa göra nedskärningar i grundskolan. 

 

Tommy Edenholms (KV) yrkande: 

”Kommentar till yrkande: 

Barn- och ungdomsnämndens majoritetspolitiker gav på nämndens möte 2012-04-25 efter 

prognos tre månader, barn och ungdomskontoret i uppdrag att till halvårsbokslutet, ha sett 

över möjligheten att omfördela budgetmedel mellan verksamheter. 

Redovisningen från de kostnadsställesansvariga efter halvårsbokslutet är samstämmig. Det 

är utökade kostnader för barn med särskilda behov som är främsta anledningen till att man 

inte hamnar inom sin tilldelade budgetram. 

 

Bakgrund till nedanstående yrkande är helårsprognosen 2012, efter 6 månader, där främst 

två kostnadsställen avviker från lagd budget. Dessa två områden är grundskolan och 

gymnasiet. När det gäller gymnasieskolans underskott råder det fortfarande osäkerhet i den 

liggande prognosen. 

När det gäller grundskolan är det främst personalresurser till elever med särskilda behov på 

Örnaskolans högstadium som orsakar det underskott som prognostiseras. 

 

Undertecknande yrkar att: 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att göra en 

fördjupad analys av de tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov. 

Redovisning till barn- och ungdomsnämnden 2012-09-19. 

- Barn- och ungdomsnämnden uppmanar de verksamhetsansvariga att vara 

återhållsamma med att ta kostnader, som inte bedöms nödvändiga, eller som inte 

bedöms påverka kvalitén negativt i vår verksamhet. 

- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och att helårsprognosen kraftigt förbättrats mot tidigare prognoser i 

nuläget avstår från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslut 6 månader och helårsprognos 

till kommunstyrelsen.” 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Stefan Yngstrand (FP)  X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Birgitta Bengtsson (C)  X 

Maria Hedin (S)   X 

John Sundling (S)   X 

 

Summa   4 3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms yrkande.  

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att göra en 

fördjupad analys av de tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov. 

Redovisning till barn- och ungdomsnämnden 2012-09-19. 

 Barn- och ungdomsnämnden uppmanar de verksamhetsansvariga att vara 

återhållsamma med att ta kostnader, som inte bedöms nödvändiga, eller som inte 

bedöms påverka kvalitén negativt i vår verksamhet. 

 Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och att helårsprognosen kraftigt förbättrats mot tidigare prognoser i 

nuläget avstår från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslut 6 månader och helårsprognos 

till kommunstyrelsen. 
 

Reservation 
Magnus Rasmusson, Maria Hedin och John Sundling (S) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 
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”Hyltealliansen fortsätter med underskottspolitiken i strid med kommunens 

ekonomistyrningsregler. Detta agerande hindrar nödvändiga satsningar inom skola och 

barnomsorg.” 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Mikael Falk, barn- och ungdomschef 
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  §   57  Ansökan om utdömande av vite med anledning av brott 
mot skolplikten 

Dnr 2012 BUN0073 

 

Sekretess enligt 23 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
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  §   58  Förskoleverksamheten i Kinnared 
Dnr 2012 BUN0158 

  

Sammanfattning 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj beslutade nämnden att ge barn- och 

ungdomskontoret i uppdrag att utreda och ta fram en alternativ lösning för den händelse det 

inte är möjligt att rekrytera dagbarnvårdare för tjänstgöring i Kinnared. 

Utredningen presenterades vid barn- och ungdomsnämndens extra arbetsutskotts 

sammanträde 2012-06-20. Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslog att barn- och 

ungdomskontoret i samverkan med Hyltebostäder ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att 

om möjligt förhyra lokal under perioden 2012-08-01 – 2012-12-31 samt att barn- och 

ungdomskontoret ges i uppdrag att rekrytera en ytterligare tjänst enligt förslag i bifogat 

beslutsunderlag, samt att i övrigt tillse att materiel och annat som är nödvändigt för att 

verksamheten skall fungera väl, kommer på plats. Beslutet innefattar att barn- och 

ungdomskontoret och Hyltebostäder i samråd bemyndigas att teckna hyresavtal. Den 

sammanlagda kostnaden skulle rymmas inom ramen för beloppet 306 145 kr. 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutades att ärendet skulle återremitteras för 

specificering av kostnaderna. 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutade (§ 85) 2012-08-08 att uppdra åt barn- 

och ungdomskontoret att vidarebefordra inväntad kostnadskalkyl från Hyltebostäder 

angående lokalfrågan till kommunstyrelsen och med denna kalkyl som underlag korrigera 

begäran om tilläggsanslag. 

Hyltebostäder har presenterat en kalkyl för lokalkostnaden. Av bifogat beslutsunderlag 

framgår att den totala kostnaden för återstoden av innevarande år för den temporära 

lösningen uppgår till 229 206 kr. 

Beslutsunderlag 
Kostnadskalkyl 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden begär 229 206 kr i tilläggsanslag 2012 för ökade kostnader i 

förskolan inom Kinnareds rektorsområde.  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   59  Riktad tillsyn i Hylte kommun inom området skolmåltiden 
Dnr 2012 BUN0160 

  
 

Sammanfattning 

I den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställs krav på att skollunchen inte bara ska 

vara kostnadsfri (lagkrav sedan 1997) utan även näringsriktig. 

 

”10 § … Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läroverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” (Skollag SFS 

2010:800 10 kap. Grundskolan)  

Kravet på att lunchen ska vara näringsriktig har lagts in i avgiftsparagrafen. Därför gäller 

kravet på näringsriktighet enbart de skolformer som enligt lagen ska ha avgiftsfria måltider 

– det vill säga den obligatoriska skolan (årskurs 1–9). 

Hylte Kommun skall ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt säkerställa att 

de skolmåltider som erbjuds är näringsriktiga, därför upprättas - Riktlinjer för uppföljning 

av skolmåltiders näringsriktighet. 

 

Beslutsunderlag 
”Riktlinjer för uppföljning av skolmåltiders näringsriktighet”. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ”Riktlinjer för uppföljning av skolmåltiders 

näringsriktighet” och att de delges skolinspektionen som svar på föreläggandet. 
 

Beslutet skickas till: 
Elisabeth Lindeblad, kostkonsulent 

Mikael Falk, Barn- och ungdomschef 

Gunilla Abrahamsson, utredare 
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  §   60  Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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