
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-06-20  1 (11) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum kl. 13.00 – 14.15 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) 

 Åsa Carlsson (FP) 

  

  

  

  

  

  
Övriga deltagare Åsa Johansson, nämndsekreterare 

 Catharina Pålman 77-79 §§ 

 Anna Kraft 77-79 §§ 

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-06-20  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer 

 
75-79 §§ 

   Åsa Johansson Sekretess 77-79 §§ 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

   

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-06-20 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

Kommunledningskontoret 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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  §   75  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr  

 

Ärendelista 
§ 75 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 76 Förskoleverksamheten i Kinnared 

§ 77 Individärende – Fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 78 Individärende – Information om nya handlingar i ärende om beredande av vård enligt 

 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

§ 79 Extra individärende – övervägande enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   76  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. Utredningen skall presenteras vid barn- och 

ungdomsnämndens extra arbetsutskotts sammanträde 2012-06-20. Arbetsutskottet har av 

nämnden bemyndigats att besluta i frågan om rekryteringsförsöken av dagbarnvårdare inte 

har haft framgång innan 2012-06-20. 

 

Barn- och ungdomskontoret har tillsammans med Hyltebostäder undersökt ett antal 

alternativ för kompletterande tillfälliga lokaler enligt det ovan beskrivna behovet. Tyvärr 

har samtliga alternativ hittills visat sig vara ogenomförbara p.g.a. lokalernas beskaffenhet 

eller p.g.a. att överenskommelse med lokalernas ägare varit omöjlig att nå. 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomskontoret föreslår barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott att besluta 

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 enligt 

förslag i bifogat beslutsunderlag 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 skall rymmas inom ramen 

för beloppet 306 145 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk) 

Utredning alternativ temporär lösning för förskoleverksamheten i Kinnared  

 

Yrkande 
Tommy Edenholm och Åsa Carlsson:  

 

”Undertecknande ledamöter yrkar att: 

 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar på delegation från barn- och 

ungdomsnämnden att bifalla barn- och ungdomskontorets förslag till beslut för att 

lösa den från augusti 2012 akuta lokalbristsituationen i Kinnareds förskola, efter att 

verksamheten har misslyckats med att rekrytera 2 dagbarnvårdare. 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar på delegation från barn- och 

ungdomsnämnden att överlämna dagens beslut med tillhörande skrivelse ”Utredning 

alternativ temporär lösning för förskoleverksamheten i Kinnared” till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i hanteringen av den av barn- och ungdomsnämnden 

tidigare beslutade begäran om tilläggsanslag av kommunfullmäktige för två 

dagbarnvårdare i Kinnared (dnr. 2012BUN0158).” 
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Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar på delegation från barn- och 

ungdomsnämnden att bifalla barn- och ungdomskontorets förslag till beslut för att 

lösa den från augusti 2012 akuta lokalbristsituationen i Kinnareds förskola, efter att 

verksamheten har misslyckats med att rekrytera 2 dagbarnvårdare. 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar på delegation från barn- och 

ungdomsnämnden att överlämna dagens beslut med tillhörande skrivelse ”Utredning 

alternativ temporär lösning för förskoleverksamheten i Kinnared” till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i hanteringen av den av barn- och 

ungdomsnämnden tidigare beslutade begäran om tilläggsanslag av 

kommunfullmäktige för två dagbarnvårdare i Kinnared (dnr. 2012BUN0158). 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Barn- och ungdomskontoret 
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  §   77  Individärende - Fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   78  Individärende - Information om nya handlingar i ärende om 
beredande av vård enligt Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga  

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   79  Extra individärende – övervägande enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   80  Övrigt  
 

 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in verksamhetsansvarig till sammanträdet 

2012-08-08 Ann-Sofie Åkerlind för att ge information om verksamheten för 

ensamkommande flyktingbarn. 
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