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Plats och tid 

 
Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds 

skola kl. 13.00 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) § 53-61 

 Åsa Carlsson (FP) 

 Mensur Dushi (S) § 62-74 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

 Catharina Pålman, IFO-chef, barn och familj § 62-73 
 Anna Roos, socialsekreterare § 62-69, 74 

 Ingegerd Torhall, Hyltenämnden § 55  

 Kristina Johansson, Hyltenämnden § 55 

 Erika Erlingsson, folkhälsoutvecklare § 55 

  
Utses att justera Magnus Rasmusson 

(S) 53-61 §§ 

Mensur Dushi (S) 62-74 §§ 

Justeringens tid 2012-05-22  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer 53-74 §§ 

  Åsa Johansson  Sekretess 62-74 §§ 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S)   Mensur Dushi (S)  

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-05-16 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret  

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   53  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

 

Ärendelista 
§ 53. Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 54. Anmälan av nya ärenden 

§ 55. Meddelande och information 2012 

§ 56. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 57. Bokföringsmässiga avskrivningar 

§ 58. Avtal samverkan inom gymnasieutbildning Hylte – Trollhättan – utgår  

§ 59. Uppdaterad delegeringsordning – utgår  

§ 60. Extra ärende – Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan i Hallands län 

§ 61. Övriga ärenden 

§ 62. Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 63. Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 64. Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 65. Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 66. Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 67. Individärende - Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 68. Individärende - Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 69. Individärende - Bistånd enligt 6 kap. 13a § föräldrabalken (1949:381) 

§ 70. Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 71. Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 72. Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 73. Extra individärende – Yttrande till Kammarrätten 

§ 74. Extra individärende – Bistånd enligt 6 kap. 13a § föräldrabalken (1949:381) 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Rasmusson (S) till att justera 53-61 §, samt Mensur Dushi att justera 62-74 § tillsammans 

med ordförande Tommy Edenholm (KV). 
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  §   54  Anmälan av nya ärenden 
 

Sammanfattning 
Tommy Edenholm (KV) lämnar ett yrkande gällande finansiering av två 

dagbarnvårdartjänster i Kinnared. Magnus Rasmusson (S) lämnar ett yrkande angående 

ökade resurser för förskolan. 

 

Yrkanden 
 

Tommy Edenholm (KV): 

 

”Finansieringsförslag av två tillsvidareanställda dagbarnvårdare i hemmet i Kinnared för 

perioden 2012-08-01 till 2012-12-31, som i det egna hemmet (-pedagogisk omsorg) arbetar 

med förskolebarn för att möta behov och avlasta befintlig förskoleverksamhet i Kinnared. 

 

Undertecknande ledamot yrkar att: 

 

- Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att förorda att barn- och 

ungdomsnämnden, under förutsättning att verksamheten kommer att lyckas med 

rekryteringen av två dagbarnvårdare med tillsvidaretjänst till Kinnared som planerat, 

av kommunfullmäktige anhåller om tilläggsanslag på 306 145 kronor för 

finansiering av dessa tjänster för perioden 2012-08-01 till 2012-12-31.” 

 

 

Magnus Rasmusson (S): 

 

”Att Hylte Kommuns förskoleverksamhet behöver tillföras resurser vad gäller personal är 

ingen ny frågeställning. Det bör även påpekas att Barn och ungdomsnämnden har som 

strävansmål att ligga i riksgenomsnitt när det gäller antalet anställda per barn. Fördelning av 

budgeterade resurser inom förskolan är ingen politisk frågeställning utan det ansvaret ligger 

på tjänstemän med sakkunskap utifrån verksamheternas behov. 

 

Yrkande: 

- Att Barn och ungdomsnämnden av fullmäktige äskar medel motsvarande 2 stycken 

utbildade förskollärare alternativt barnskötare (320 000 kronor halvårseffekt)  

- Att tillförda medel fördelas efter verksamheternas behov i enlighet med 

förvaltningens rutiner ” 

 

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

arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott godkänner följande 

propositionsordning:  

 

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

Åsa Carlsson (FP)  X 

 

Omröstningsresultat 
Med två ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande och en nej-röst för Magnus 

Rasmussons (S) yrkande beslutar barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i enlighet med 

Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att barn- och ungdomsnämnden 

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

nya dagbarnvårdartjänster, under förutsättning att man lyckas med rekryteringen. 
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  §   55  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

Sammanfattning 
Samråd med Hyltenämnden kl. 13.00 

Familjerådgivningen Halmstad – Hylte, Delårsrapport 1 2012 

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) 

Delegationsbeslut individärenden 

Aktuell barnomsorgsstatistik informeras. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Protokollsanteckning 
Till nästa sammanträde med arbetsutskottet önskar man en presentation av skriftliga rutiner 

för avstängning från förskola, specifikt när det gäller gemensam vårdnad. 
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  §   56  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 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognos 4 månader. 
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  §   57  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 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning på 7 

fordringar till en summa av 9062 kr. 
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  §   58  Avtal samverkan inom gymnasieutbildning Hylte - 
Trollhättan 

Dnr 2011 BUN0341 

 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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  §   59  Uppdaterad delegeringsordning 
Dnr 2012 BUN0106 

 

 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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  §   60  Extra ärende – 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) 

Gemensamt antagningskansli i Halland 

Förslag till gemensamt antagningskansli     
 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Hylte kommun deltar i gemensamt 

 intagningskansli i Halland. 
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  §   61  Övriga ärenden 
 

Det fanns inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   62  Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   63  Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   64  Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   65  Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   66  Individärende - Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   67  Individärende - Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § 
socialtjänstlagen (2001:453)  

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   68  Individärende - Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § 
socialtjänstlagen (2001:453) 

  

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   69  Individärende - Bistånd enligt 6 kap. 13a § föräldrabalken 
(1949:381) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   70  Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   71  Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   72  Individärende - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   73  Extra individärende - Yttrande till Kammarrätten 
 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   74  Extra individärende - Bistånd enligt 6 kap. 13a § 
föräldrabalken (1949:381) 

 

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