
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-08-08  1 (13) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum kl. 13.00 – 15.30  

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Åsa Carlsson (FP) 

  

  

  

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 
 Terese Borg, ekonom 81-86 §§ 

 Catarina Påhlman, IFO-chef 87-91 §§ 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-08-13  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer 81-92 §§ 

  Åsa Johansson Sekretess 87-91 §§ 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-08-08 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   81  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Ärendelista      
§ 81. Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 82. Anmälan av nya ärenden 

§ 83. Meddelande och information 2012  

§ 84. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 85. Förskoleverksamheten i Kinnared 

§ 86. Ansökan från Aspero Idrottsgymnasium om godkännande som huvudman 

  för nationellt godkänd idrottsutbildning 

§ 87. Individärende - Övervägande vid placering jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

  (2001:453) 

§ 88. Individärende - Övervägande vid placering jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen  

(2001:453) 

§ 89. Individärende - Övervägande om fortsatt placering jml 4 kap. 1 § socialtjän- 

stlagen (2001:453) 

§ 90. Individärende - Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare för ensam- 

kommande flyktingbarn enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (1949:381) 

§ 91. Individärende - Ansökan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare  

  enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken (1949:381) 

§ 92. Övriga ärenden 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson (S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   82  Anmälan av nya ärenden 
 

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

 

Sammanfattning 
Information om vuxenutbildningen senareläggs till nämndens sammanträde 22/8 

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 

Skolinspektionens riktade tillsyn inom området skolmåltiden, dnr 2012 BUN0160 

Motion: Serviceåtagande förskola, tas upp som ärende på nästa arbetsutskott 

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

BUN0165 

Riktlinjer för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg och skolbarnomsorg 

Återremittering av begäran om tilläggsanslag, KSAU § 214  

Formerna för omvärldsbevakning – datumändring, KSAU § 218 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   84  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 1 068 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en 

negativ avvikelse med 3 347 tkr.  

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   85  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 skall rymmas inom ramen för beloppet 306 145 kr. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutades att ärendet skulle återremitteras för 

specificering av kostnaderna. 

 

Enligt utredningen som presenterades vid arbetsutskottet 2012-06-20 bedömer barn och 

ungdomskontoret behovet till 1,0 ytterligare tjänst, men då förhyrandet av en ny lokal kommer 

medföra ökade kostnader i form av hyra och drift kvarstår begäran om tilläggsanslag om 

306 145 kronor motsvarande kostnaden för 2,0 tjänst under ovanstående period. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-26 § 214 

Protokoll Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-06-20 § 76 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2012-06-20 

Utredning alternativt temporär lösning för förskoleverksamheten i Kinnared 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk/Maria Tholin 2012-07-24 

   
   

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

vidarebefordra inväntad kostnadskalkyl från Hyltebostäder angående lokalfrågan till 

kommunstyrelsen. Samtidigt korrigerar barn- och ungdomskontoret begäran om 

tilläggsanslag utifrån denna kalkyl.  
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   86  Ansökan från Aspero Idrottsgymnasium om godkännande 
som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning 

Dnr 2012 BUN0178 

 

Sammanfattning 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statligt stöd för 

utökade platser i NIU golf på Aspero Idrottsgymnasium i Halmstads kommun till totalt 18 

platser över en treårsperiod med start from läsåret 2011/12. Ansökan avser alltså utökning 

av befintlig verksamhet.  

 

För godkännande som NIU ställer idrottsförbunden krav på utbildningens innehåll, tränarnas 

utbildningsnivå, antal poäng och kurser eleverna studerar. Skolorna ska godkännas av 

specialförbundet och därefter fattar Statens Skolverk beslut om att skolan får NIU-status. 

 

Aspero Friskolor AB uppger i ansökan att behöriga sökande de två senast åren nekats plats i 

utbildningen med anledning av nuvarande antal tilldelade platser. 

 

Elevprognosen för Hylte kommun de närmst kommande läsåren minskar relativt lite dock 

bör hänsyn tas till de senast årens totala elevminskning i gymnasiekullarna och mot denna 

bakgrund uppmärksamma en berättigad oro för en kostnadsdrivande överetablering av 

gymnasieutbildning i Halmstads kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökade platser NIU golf Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 

Elevprognos Hylte kommun 2012-05-03 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att till Skolinspektionen avstyrka 

Aspero friskolor AB:s ansökan om utökade platser inom NIU golf. 
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   87  Individärende - Övervägande vid placering jml 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

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



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-08-08  9 (13) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   88  Individärende - Övervägande vid placering jml 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   89  Individärende - Övervägande om fortsatt placering jml 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

 

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

 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-08-08  11 (13) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   90  Individärende - Ansökan om särskilt förordnad 
vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn enligt 6 
kap. 8 a § föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   91  Individärende - Ansökan om att utse särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   92  Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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