
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-05-30  1 (14) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Elias Fries kl. 13.00 – 16.05  

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) 

 Åsa Carlsson (FP) 

 Birgitta Bengtsson (C) 

 Dorothea Nilsson (M) 

 Mensur Dushi (S) 

 Maria Hedin (S) 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

 Terese Borg, ekonom 41-46 §§ 

 Ann-Sofie Lind (KV) 41-46 §§ 

  
Utses att justera Mensur Dushi (S)  
Justeringens tid 2012-06-04, 2012-06-08  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer 41 – 50 §§ 

  Åsa Johansson    

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Mensur Dushi (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2012-05-30 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2012-06-11 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

2012-07-03 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   41  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
 

1. Fastställande av ärendelista och val av justerare 

 

2. Anmälan av nya ärenden 

 

3. Meddelande och information 2012 

 

4. Delegationsbeslut BUK 

 

5. Bokföringsmässiga avskrivningar 

 

6. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

 

7. Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan i Hallands Län 

 

8. Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige till förskoleverksamheten 

 

9. Övriga ärenden 

 

10. Extra ärende – Delegationsbeslut IFO 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Mensur Dushi (S) att 

tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   42  Anmälan av nya ärenden 
 

 

Inga nya ärenden anmäldes på sammanträdet.  

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-05-30  4 (14) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   43  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

 

Sammanfattning 
 

Länsövergripande avtal – Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och 

ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver stöd 

från samhället 

 

Beslut från Hyltenämnden angående matkostnader i samband med Camp Vallsnäs 

 

KS-beslut: 

 

 Ansökan om fonderade flyktingmedel för svenska som andra språk (dnr 2012 

KS0122) 

 Permanentering av HVB-boende för ensamkommande barn (dnr 2012 KS0123) 

 

Redovisning av anställningar 

 

Anmälan om att Kyrkbackens förskola i Hyltebruk ombildas från föräldrakooperativ till 

personalkooperativ 

 

Aktuell barnomsorgsstatistik 

 

Konsekvensbeskrivning – översyn kring icke obligatorisk verksamhet enligt uppdrag från 

nämnden i april 

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

 

 

Sammanfattning 
1-1. Yttrande till förvaltningsrätten – skolplikt, MF  

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

7-5. Beslut om avstängning barnomsorg – obetald avgift, MJ 

 

11-3. Beslut om beviljande av ansökan om skolskjuts, MK 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut  
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   45  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2012 BUN0105 

 

 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 7 osäkra fordringar avseende 

barn- och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 9062 kr. Detta innebär att 

fordringarna i praktiken kvarstår mot gäldenärerna men att de inte längre finns med i 

bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i 

bokslutet blir mer rättvisande. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Åsa Johansson)  

Specifikation osäkra fordringar konto 1514 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 57 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning på 7 

fordringar till en summa av 9062 kr.  

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
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  §   46  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

 

Sammanfattning 
Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1 171 tkr för 

perioden januari till april jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 

avvikelse med 5 882 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk) 

Prognos 4 månader 

Kommentarer till prognos 4 månader 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 56 

 

Yrkanden 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S): 

 

”Barn- och ungdomsnämnden har de senaste två budgetåren redovisat stora och ökande 

underskott i verksamheterna. Budgetprognos efter 4 månader 2012 är inget undantag. 

Nämndens prognos för underskott har sedan 2011 ökat med cirka 30 % till 5,8 miljoner 

kronor. Utöver prognostiserat underskott finns en stor osäkerhet kring ett antal 

verksamheters möjlighet att hålla sig inom tilldelad ram. Konkreta förslag på åtgärder från 

Hyltealliansen lyser med sin frånvaro. 

 

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler yrkas på följande: 

 

Att: 

- Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att redovisa förslag på hur nämndens 

kostnader ska hamna inom tilldelad ram. 

- Barn- och ungdomskontoret redovisar föreslagna åtgärder på nämndens 

sammanträde den 22/8 2012.” 

 

Tommy Edenholm yrkar på att barn- och ungdomsnämnden följer barn- och 

ungdomsnämndens arbetsutskott förslag om att ta del av budgetutfallsprognos 4 månader. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

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

 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S), Maria Hedins (S) och Mensur Dushis (S) 

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

Tommy Edenholm (KV)   X 

Magnus Rasmusson (S)    X 

Åsa Carlsson (FP)   X 

Dorothea Nilsson (M)   X 

Birgitta Bengtsson (C)   X  

Maria Hedin (S)    X 

Mensur Dushi (S)    X 

 

Summa    4  3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande och tre nej-röster för Magnus 

Rasmussons (S) motyrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande, därmed vad som förordats av barn- och ungdomsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognos 4 månader.  
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
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  §   47  Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan i 
Hallands Län 

Dnr 2012 BUN0150 

  
 

Sammanfattning 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Hylte kommun deltar i gemensamt 

intagningskansli i Halland. 

 

Under 2011 och våren 2012 har det med stöd av Region Halland pågått en utredning om 

huruvida det ska bildas ett gemensamt antagningskansli för Laholms kommun, Hylte 

kommun, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Arbetet har 

letts av den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan i Halland, där två politiker från 

varje avtalspart ingår. Laholm representeras av Tomas Jönsson (M) och Elisabeth Babic 

(M); Halmstad av Dag Hultefors (M) och Michael Svensson (S); Hylte av Lennart Ohlsson 

(C) och Tommy Edenholm (KV); Falkenberg av Kerstin Angel (C) och Dahn Persson (S) 

och Varberg av Micael Åkesson (M) och Jeanette Qvist (S).  

 

Arbetet har nu nått sitt slut och styrgruppen är överens om att föreslå kommunerna att det 

ska bildas ett gemensamt antagningskansli med lokalisering i Falkenbergs kommun. 

Ambitionen är att kansliet ska vara på plats den 1 oktober 2012. 

 

När kommunerna fattat beslut i frågan, kommer Falkenbergs kommun att ta fram ett förslag 

på avtal kring antagningskansliet utifrån de riktlinjer som finns i bifogat förslag om 

antagningskansli. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Maria Tholin) 

Gemensamt antagningskansli i Halland 

Förslag till gemensamt antagningskansli 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 60 

 

     

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Hylte kommun deltar i gemensamt 

antagningskansli i Halland.  

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun 

Region Halland 

Rektor Marie-Louise Leander 
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  §   48  Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige till 
förskoleverksamheten 

Dnr 2012 BUN0158 

 

Sammanfattning 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-04-25 beslutade nämnden att ge barn- 

och ungdomskontoret i uppdrag att rekrytera två dagbarnvårdare med tillsvidare tjänst i 

Kinnared fr.o.m. 2012-08-01 som i det egna hemmet arbetar med förskolebarn. Barn- och 

ungdomsnämnden gav även barn- och ungdomskontoret i uppdrag att beräkna kostnaden för 

två dagbarnvårdare med tillsvidare tjänst i Kinnared, samt att ta fram riktlinjer för 

rekrytering av personal till pedagogisk omsorg. 

 

Med anledning av detta föreslår barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar om finansiering av dessa tjänster. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 40 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 54 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att barn- och ungdomsnämnden 

anhåller om tilläggsanslag på 306 145 kronor av kommunfullmäktige för finansiering av två 

nya dagbarnvårdartjänster för perioden 2012-08-01 – 2012-12-31, under förutsättning att 

man lyckas med rekryteringen. 

 

Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV) och Åsa Carlsson (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden ska 

besluta i enlighet med vad barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förordat. 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar att nämnden istället ska fatta beslut om att lösa 

barnomsorgssituationen i Kinnared. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) och Åsa Carlssons (FP) yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja-röst  Nej-röst  Avstår från att rösta 

Tommy Edenholm (KV)   X 

Magnus Rasmusson (S)    X 

Åsa Carlsson (FP)   X 

Dorothea Nilsson (M)   X 

Birgitta Bengtsson (C)   X  

Maria Hedin (S)    X 

Mensur Dushi (S)    X 

 

Summa    4  3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) och Åsa Carlssons (FP) yrkande och tre 

nej-röster för Magnus Rasmussons (S) motyrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden 

bifall för Tommy Edenholms (KV) och Åsa Carlssons (FP) yrkande, därmed vad som 

förordats av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. 

 

Tilläggsyrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Åsa Carlsson (FP): 

 

”Bakgrund 

Om vi inte lyckas rekrytera dagbarnvårdare som från den 1 augusti i sina hem ger 

pedagogisk omsorg, måste vi försöka att tillfälligtvis lösa den akuta lokalsituationen i 

Kinnareds förskola på annat sätt fr.o.m. augusti 2012, innan en långsiktig lösning har kunnat 

genomföras under 2013. 

 

Undertecknande ledamöter yrkar att: 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn och ungdomskontoret i uppdrag att utreda och 

ta fram alternativa lösningar för att ha i beredskap om vi inte lyckas rekrytera 

dagbarnvårdare som planerat till Kinnareds förskoleverksamhet. Utredningen skall 

presenteras på ett extra AU-möte den 20 juni. 

- Barn- och ungdomsnämnden delegerar till barn- och ungdomsnämndens 

arbetsutskott att på ett extrainsatt AU-möte den 20 juni fatta ett beslut till alternativ 

lösning, utifrån barn- och ungdomskontorets utredningsalternativ, om inte 

rekrytering av dagbarnvårdare som i hemmet kan ge pedagogisk omsorg har lyckats 

innan den 20 juni.” 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) och Åsa Carlssons (FP) 

yrkande. 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden anhåller om tilläggsanslag för perioden 2012-08-01 till 

2012-12-31 på 306 145 kronor av kommunfullmäktige för finansiering av två nya 

dagbarnvårdartjänster, under förutsättning att man lyckas med rekryteringen.  

 Barn- och ungdomsnämnden ger barn och ungdomskontoret i uppdrag att utreda och 

ta fram alternativa lösningar för att ha i beredskap om vi inte lyckas rekrytera 

dagbarnvårdare som planerat till Kinnareds förskoleverksamhet. Utredningen skall 

presenteras på ett extra AU-möte den 20 juni. 

 Barn- och ungdomsnämnden delegerar till barn- och ungdomsnämndens 

arbetsutskott att på ett extrainsatt AU-möte den 20 juni fatta ett beslut till alternativ 

lösning, utifrån barn- och ungdomskontorets utredningsalternativ, om inte 

rekrytering av dagbarnvårdare som i hemmet kan ge pedagogisk omsorg har lyckats 

innan den 20 juni. 
 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) reserverar sig mot att 

begära tilläggsanslag för två nya dagbarnvårdartjänster. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  

Mikael Falk 
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  §   49  Övriga ärenden 
Dnr  

 
En enig barn- och ungdomsnämnd efterlyser färdigställandet av den utredning 

kommunstyrelsen tillsatt angående situationen i Kinnared skyndsamt. Nämndsekreteraren 

vidarebefordrar informationen till informations- och kanslichef. 
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  §   50  Extra ärende – Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2012-04-01 – 2012-05-22. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut för perioden 2012-04-01 – 2012-05-22 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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