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Plats och tid 
 

Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 
Kl. 13:00 – 16:20 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) 
 Magnus Rasmusson (S) 
 Stefan Yngstrand (FP) §§ 163-180, 191-192 
  
  
Övriga deltagare Margaretha Johansson, ställföreträdande barn- och ungdomschef 
 Terese Borg, ekonom §§ 163-180, 191 
 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 181-190 
 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2013-11-27  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 163-192 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 181-190 
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Magnus Rasmusson (S) 
  ANSLAG/BEVIS 

   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2013-11-27 
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
 

  
Underskrift  
  
 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   163  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 
 
Sammanfattning 
§   163  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   164  Anmälan av nya ärenden 4 

§   165  Meddelande och information 2013 5 

§   166  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 6 

§   167  Bokföringsmässiga avskrivningar 7 

§   168  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2014 8 

§   169  Nya växelkassor på Örnaskolan och Öppna förskolan 9 

§   170  Detaljbudget 2014 10 

§   171  Schablon och kriterier ensamkommande flyktingbarn 11 

§   172  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 12 

§   173  Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet 14 

§   174  Sammanträdestider 2014 16 

§   175  Revidering av serviceåtaganden 17 

§   176  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala 
informationsansvaret 18 

§   177  Ansökan verksamhetsbidrag BRIS region syd för år 2014 19 

§   178  Extra ärende - Tillsyn Lotsen 20 

§   179  Information MRP 21 

§   180  Övrigt 22 

§   181  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 23 

§   182  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 24 

§   183  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 25 

§   184  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 26 

§   185  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § SoL 27 

§   186  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 28 

§   187  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 29 

§   188  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 30 

§   189  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 31 

§   190  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 32 

§   191  Extra ärende – Tillämpningsregler för barnomsorg 33 

§   192  Extra ärende – Utökning av lokaler för förskolan i Hyltebruk 35 
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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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  §   164  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 
 
 
Inga nya ärenden anmäls. 
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  §   165  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 
 
Sammanfattning 
Information anvisning, dnr 2013 BUN0277 
 
Verksamhetsplan Kulturskolan 
 
Protokoll lokala folkhälsorådet 2013-10-02 
 
Skolskjutskontroller, dnr 2013 BUN0286 
 
Beslut inspektionen för vård och omsorg Bryggan, dnr 2013 BUN0282 
 
Beslut inspektionen för vård och omsorg Lotsen, dnr 2013 BUN0281 
 
Beslut skolverket, dnr 2012 BUN0333 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 273 
 
Tommy Edenholm (KV) informerar om namninsamling allmän förskola 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
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  §   166  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 435 tkr för 
perioden januari till och med oktober. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med  
1 660 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-11-12 
Budgetuppföljning oktober 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognos 10 månader. 
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  §   167  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2013 BUN0025 
 
Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 52 stycken osäkra fordringar 
avseende barn- och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 69 344 kronor. 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 2013-11-18 
Specifikation osäkra fordringar konto 1514 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 52 
stycken osäkra fordringar till en sammanlagd summa av 69 344 kronor. 
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  §   168  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2014 
Dnr 2013 BUN0262 
 
Sammanfattning 
Information om bidragsbelopp och interkommunala priser för 2014. 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   169  Nya växelkassor på Örnaskolan och Öppna förskolan  
Dnr 2013 BUN0267 
 
Sammanfattning 
Vid ekonomienhetens interna kontrollarbete har genomgång av barn- och ungdomskontorets 
växelkassor gjorts. Örnaskolans café har en växelkassa om uppgår till 300 kr ansvarig är 
Steen Würtz och Öppna förskolan har en växelkassa som uppgår till 70 kr, ansvarig är 
Birgitta Årzen. Växelkassorna har inte tidigare blivit beslutade i barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Terese Borg 2013-10-15 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar växelkassa med 300 kr till Örnaskolans café, ansvarig 
Steen Würtz och med 70 kr till Öppna förskolan ansvarig Birgitta Årzen. 
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  §   170  Detaljbudget 2014 
Dnr 2013 BUN0269 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om detaljbudget för barn- och 
ungdomsnämnden 2014, under förutsättning att kommunstyrelsens förslag till budgetram för 
barn- och ungdomsnämnden fastställs av kommunfullmäktige vid dess sammanträde i 
november. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-11-19 
Förslag till detaljbudget 2014 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om detaljbudget för barn- och ungdomsnämnden 
2014. 
 
Yrkande 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret kompletterar ärendet med ett 
skriftligt underlag inklusive en konsekvensbeskrivning om hur förslaget påverkar 
verksamheterna. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och ger barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att komplettera ärendet med ett skriftligt underlag inklusive en 
konsekvensbeskrivning om hur förslaget påverkar verksamheterna. 
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  §   171  Schablon och kriterier ensamkommande flyktingbarn 
Dnr 2013 BUN0261 
 
Sammanfattning 
Inom verksamheten för ensamkommande flyktingungdomar finns ett behov av att fastställa 
schabloner för bidrag som ungdomarna kan få. Utbetalningar genom arbetsmarknadsenheten 
kommer med tiden att upphöra. Finansiering sker genom medel från Migrationsverket. 
Schablonerna gäller för ungdomar som är placerade i Hylte men också ungdomar som 
placerats i andra kommuner under Hylte kommuns försorg. 
 

Vid nytillkomna placeringar och placeringar som inte redan ingår i försörjningsstöd, utgår 
schablonbeloppet på 1 700 kr. 
 
Verksamheten föreslår följande schabloner och kriterier 
 

Schablon steg 2 och 3 och bor i en utslussningslägenhet  1 700 kr/ 
månad 
Friskvårdpeng     Max 2 000 
kr/ år 
Utrustningsbidrag     3 000 kr. 5 000 kr. 
Dagersättning vid deltagande i Introduktionsprogrammet i Hylte under sommaren      63 
kr/dag      
Feriearbete     kriterier för att få ett 
feriearbete 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Ann-Sofi Åkerlind 2013-10-18 
Ärendebeskrivning 2013-10-18 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer schablonerna och kriterierna för feriearbete för 
ensamkommande flyktingungdomar  
 

- Schablon steg 2 och 3    1 700 kr/ 
månad 

- Friskvårdpeng     Max 2 000 
kr/ år 

- Utrustningsbidrag     3 000 kr 5 000 kr 
- Dagersättning vid deltagande i Introduktionsprogrammet i Hylte under sommaren    

63 kr/dag 
- Kriterier för att få ett feriearbete 
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  §   172  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-14, § 163, barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att effektivisera och optimera skolskjutsverksamheten, och om behov fanns, ta in 
extern hjälp för att genomföra detta. Åtgärden bedömdes vara självfinansierande. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har låtit göra en översyn av skolskjutsverksamheten och har 
2013-10-09, § 84, beslutat  

 be kommunstyrelsen ha en dialog med Hallandstrafiken innan man fattare ytterligare 
beslut i ärendet 

 föreslå kommunstyrelsen att utreda avtalsförhållandet mellan Hylte kommun och 
Hallandstrafiken gällande skolskjuts som nämns i utredningen Optiplan 11.2, 1a st. 

 föreslå kommunstyrelsen besluta att skjuta till medel för upphandling av tjänsten 
skolskjutsoptimering samt programvara för skolskjuts. 

 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till barn- och ungdomsnämnden för beskrivning av 
alternativ till tjänsten skolskjutsoptimering samt specificering av ekonomiska beräkningar. 
 
Alternativ till köp av tjänsten skolskjutsoptimering finns inte då kompetens och kunskap 
inom detta område inte finns inom barn- och ungdomskontoret. Inköp av programvara för 
att underlätta och säkerställa beslut i skolskjutsprocessen kan vara ett alternativ, men enbart 
inköp av programvara möjliggör inte skolskjutsoptimering eller säkerställande om besparing 
inom skolskjutsverksamheten. 
 
Då uppdragsavtal mellan Hylte kommun och Hallandstrafiken saknas uppmanar barn- och 
ungdomskontoret kommunstyrelsen att sådant bör tecknas, i likhet med vad rapporten 
”Förstudie av skolskjutsverksamheten” gjord av Optiplan påvisar. Avtal mellan Hylte 
kommun och Hallandstrafiken gällande skolskjutsentreprenörer finns. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 290 2013-10-29 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-11-18 
Rapport Förstudie av skolskjutsverksamheten - Optiplan.  
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 

- Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att skjuta till medel 
för upphandling av tjänsten skolskjutsoptimering samt programvara för skolskjuts. 

- Barn- och ungdomskontoret föreslår Kommunstyrelsen att upprätta uppdragsavtal 
med Hallandstrafiken. 
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Yrkande 
Tommy Edenholm (KV), Stefan Yngstrand (FP) och Magnus Rasmusson (S) yrkar att  
 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till barn- och 
ungdomskontoret att i dialog med kommunledningen klarlägga vilka kostnader som 
ska specificeras samt förtydligande kring programvarans krav på personalresurser.  

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in Optiplan för genomgång av 
förstudien till arbetsutskottets sammanträde i januari. 

- Barn- och ungdomskontoret redovisar övriga uppdrag inom ärendet till 
arbetsutskottet i januari. 

 
 
Arbetsutskottets beslut 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till barn- och 
ungdomskontoret att i dialog med kommunledningen klarlägga vilka kostnader som 
ska specificeras samt förtydligande kring programvarans krav på personalresurser.  

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in Optiplan för genomgång av 
förstudien till arbetsutskottets sammanträde i januari. 

- Barn- och ungdomskontoret redovisar övriga uppdrag inom ärendet till 
arbetsutskottet i januari. 

 
 
Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   173  Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet  
Dnr 2013 BUN0280 
 
Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2013 publiceras barn- och ungdomsnämndens diarium i webbdiariet 
på Hylte kommuns webbplats. Inför kopplingen till webbdiariet antog barn- och 
ungdomsnämnden riktlinjer för publicering i webbdiariet som ska följas upp årligen. 
 
Syftet med webbdiariet är att medborgarna själva kunna söka i diariet och läsa diarieförda 
handlingar. Det möjliggör en ökad öppenhet och insyn i den kommunala verksamheten. I 
diariet finns många personuppgifter som måste hanteras i enlighet med personuppgiftslagen 
(PuL). Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. 
Att en handling är offentlig innebär inte att det finns en rätt att publicera den. Vid 
publicering av personuppgifter ska alltid en intresseavvägning avgöra publicering i det 
enskilda fallet. Vid en sådan bedömning ska kommunens intresse av att publicera 
personuppgifter vägas mot den enskildes integritets. 
 
Barn- och ungdomsnämndens webbdiarium har fungerat bra under året och inga avvikelser 
har skett. Kommunledningskontoret har i samråd med kommunens ledningsgrupp börjat 
arbeta med en rutin för avpublicering av webbdiariet vid missad sekretess- eller PuL-
markering. Detta för att en beredskap för felaktigheter ska finnas så att eventuella sådana 
snabbt kan åtgärdas. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar i ett beslut 23 april 2013, § 53, nämnderna att ta hänsyn 
till att kommunen ska ha en enhetlighet på webben och att kommunstyrelsens rutiner bör 
vara vägledande för nämndernas publiceringsrutiner. Barn- och ungdomskontoret föreslår 
därför några mindre justeringar i riktlinjerna för publicering:  
 

- En omformulering av punkt tre görs så att den i sin helhet formuleras som 
kommunstyrelsens motsvarande punkt. 

- Det ska finnas en lista över vanligt förekommande handlingar som inte får 
publiceras. 

 
Publiceringsriktlinjer 

 Registrator ska utesluta personnamn i fältet avsändare/mottagare vid registrering 
Detta gäller både externa och interna personnamn 

 Handlingarna ska vara sökbara endast fem år från publicering 
 Handlingar som innehåller personnummer/samordningsnummer, känsliga 

personuppgifter, lagöverträdelse eller andra personuppgifter som enskilt eller 
sammantaget kan kränka den personliga integriteten får inte publiceras 

 Vid tveksamhet tillfrågas personuppgiftsombudet 
 Handlingar som omfattas av sekretess får inte publiceras 
 Sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter utesluts ur rubriker 
 Barn- och ungdomskontoret har en lista över handlingar som inte får publiceras 
 Uppföljning av publiceringsrutinerna ska göras årligen och redovisas till barn- och 

ungdomsnämnden 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 94, 2012-12-12 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2013-11-07 
Ärendebeskrivning 2013-11-07 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen och antar föreslagna ändringar i 
riktlinjerna för publicering i webbdiariet. 
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  §   174  Sammanträdestider 2014 
Dnr 2013 BUN0268 

Sammanfattning 
Sammanträdestiderna anpassas till kommunstyrelsens sammanträden, de ekonomiska 
ramarna och den ekonomiska uppföljningen. Barn- och ungdomsnämnden föreslås 
sammanträda följande onsdagar klockan 13:00 under 2013; 
 
Arbetsutskott   Nämnd 
2014-01-29    2014-02-12 (bokslut) 
2014-03-05    2014-03-19  
2014-04-09 (IFO överväganden)  2014-04-23 (uppföljning 3 mån) 
2014-05-07    2014-05-21 
2014-06-18 (individärenden)  - 
2014-08-06    2014-08-20 (delårsbokslut) 
-    2014-09-03 (omv.sanalysBUN+BUK) 
2014-09-24 2014-10-08 (omvärldsanalys, 

uppföljn. 9 mån)  
2014-10-29 (IFO överväganden)  - 
2014-11-26    2014-12-10  
 
Övriga sammanträden 
2014-03-25 Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-16 Presidiet är med på omvärldsanalys med kommunstyrelsen 
2014-09-23 Presidiet är med på diskussion om förslag till mål- och resursplan med 
kommunstyrelsen 
2014-11-18 Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2013-11-11 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna sammanträdestider för 2013. 
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  §   175  Revidering av serviceåtaganden 
Dnr 2013 BUN0270 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomskontoret har gått igenom aktuella serviceåtaganden och gjort en översyn 
över dessa. Revidering av tidigare serviceåtaganden har gjorts samt tillägg av nya 
serviceåtaganden inför 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-11-11 
Ärendebeskrivning 2013-11-11 
Serviceåtaganden BUK 2014 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner föreslagna ändringar gällande serviceåtaganden för 
barn- och ungdomsnämnden. 
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  §   176  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det 
kommunala informationsansvaret  

Dnr 2013 BUN0049 
 
Sammanfattning 
Revisionen genomförde under hösten 2012 en granskning av styrning och ledning av 
vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala informationsansvaret. I april 
2013 svarade barn- och ungdomsnämnden på revisionens frågor som kom in till nämnden i 
samband med granskningsrapporten.  
 
I november 2013 fick barn- och ungdomsnämnden kompletterande frågor kring granskade 
verksamheter. Barn- och ungdomskontoret har tagit fram kompletterande svar och underlag 
med anledning av detta. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse revisionen 2013-10-26 (inkom 2013-11-12) 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2013-11-18 
Ärendebeskrivning 2013-11-18 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  19 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   177  Ansökan verksamhetsbidrag BRIS region syd för år 2014 
Dnr 2013 BUN0094 
 
Sammanfattning 
BRIS- Barnens Rätt i Samhället har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 
2014. BRIS erbjuder genom sin verksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att 
anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Vi tillhandahåller deras stöd till 
kommunens barn och ungdomar genom länkar på Hylte kommuns hemsida. Verksamheten 
är till stor del bidragsstyrd. Ansökan om bidrag för verksamheten inom BRIS region Syd har 
tidigare beviljats från Hylte kommun. 

Barn- och ungdomsnämnden har senast beviljat 4000 kr till BRIS. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Margaretha Johansson 2013-11-12 
Ansökan 2014 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Syd beviljas med 4000 kronor. 
Bidraget finansieras från verksamhet centrala elevhälsan. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  20 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   178  Extra ärende - Tillsyn Lotsen 
Dnr 2013 BUN0281 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg har i beslut fattat efter inspektion av Lotsen HVB för 
ensamkommande barn den 17 oktober 2013 (IVO:s dnr 8.4.2-40551/2013) uppmanat barn- 
och ungdomsnämnden att senast den 15 december 2013 redovisa de åtgärder nämnden har 
vidtagit för att säkerställa att barn och unga som är inskrivna på Lotsen har en regelbunden 
och frekvent tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-11-26 
Yttrande 2013-11-27 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om yttrande enligt beslutsunderlag. 
 
Yrkande  
Magnus Rasmusson (S), Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar bifall till 
barn- och ungdomskontorets förslag och att 
 

- Barn- och ungdomskontoret vidtar åtgärder för att leva upp till socialtjänstlagens 
krav för HVB och som framgår av SOSFS 2003:20. 

- Barn- och ungdomsnämnden följer upp ärendet på andra sammanträdet 2014. 
 
 
Arbetsutskottets beslut 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar om yttrande enligt 
beslutsunderlag. 

- Barn- och ungdomskontoret vidtar åtgärder för att leva upp till socialtjänstlagens 
krav för HVB och som framgår av SOSFS 2003:20. 

- Barn- och ungdomsnämnden följer upp ärendet på andra sammanträdet 2014. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Mikael Falk 
Ans-Sofi Åkerlind 
Catarina Påhlman 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  21 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   179  Information MRP 
Dnr 2013 BUN0144 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  22 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   180  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 

 
  
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  23 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   181  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  24 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   182  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  25 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   183  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  26 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   184  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  27 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   185  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  28 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   186  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  29 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   187  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  30 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   188  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  31 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   189  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  32 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   190  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  33 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   191  Extra ärende – Tillämpningsregler för barnomsorg 
Dnr 2013 BUN0297 
 
Sammanfattning 
Tommy Edenholm (KV) anmälde på arbetsutskottets sammanträde 2013-10-30 ärendet om 
revidering och förtydligande av tillämpningsregler för allmän förskola till sammanträdet 
2012-11-27. 
 
Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att 
 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda 
vad det kostnads- och verksamhetsmässigt skulle innebära, att erbjuda alla 15-
timmarsbarn och barn i allmän förskola i Hylte kommun, placering enligt ett 
omlottsystem. Ena veckan två sextimmarsdagar och andra veckan tre 
sextimmarsdagar inklusive lunch. Verksamhetsansvarig rektor har det avgörande 
ansvaret för hur placeringstiderna fördelas. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att revidera 
och förtydliga tillämpningsföreskrifterna för allmän förskola, utifrån antagandet att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa ett omlottsystem enligt första 
strecksatsen, för 15-timmarsbarn och barn i allmän förskola. Möjligheten för 
förälder/ föräldrar att placera sitt/ sina 15-timmarsbarn, 5 tretimmarsdagar på 
förmiddagarna, exklusive lunch, kvarstår som ett alternativ till de som så önskar. 

 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av 
informationen 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 
med Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  34 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda 

vad det kostnads- och verksamhetsmässigt skulle innebära, att erbjuda alla 15-
timmarsbarn och barn i allmän förskola i Hylte kommun, placering enligt ett 
omlottsystem. Ena veckan två sextimmarsdagar och andra veckan tre 
sextimmarsdagar inklusive lunch. Verksamhetsansvarig rektor har det avgörande 
ansvaret för hur placeringstiderna fördelas. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att revidera 
och förtydliga tillämpningsföreskrifterna för allmän förskola, utifrån antagandet att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa ett omlottsystem enligt första 
strecksatsen, för 15-timmarsbarn och barn i allmän förskola. Möjligheten för 
förälder/ föräldrar att placera sitt/ sina 15-timmarsbarn, 5 tretimmarsdagar på 
förmiddagarna, exklusive lunch, kvarstår som ett alternativ till de som så önskar. 

 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-11-27  35 (35) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   192  Extra ärende – Utökning av lokaler för förskolan i 
Hyltebruk 

Dnr 2013 BUN0298 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att barn- och ungdomskontoret ges i uppdrag 
att genom Hyltebostäder snarast teckna femårigt hyresavtal med Bofast AB för utökade 
lokaler för Kantarellens förskola inom Elias Fries skol- och förskoleområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-11-27 
Ärendebeskrivning 2013-11-27 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret ges i uppdrag att 
genom Hyltebostäder snarast teckna femårigt hyresavtal med Bofast AB för utökade lokaler 
för Kantarellens förskola inom Elias Fries skol- och förskoleområde. 
 
Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar bifall till barn- och 
ungdomskontorets förslag till beslut med följande tillägg: 
 
I uppdraget förutsätts att Hyltebostäder även kontrollerar så att ventilationskraven är 
uppfyllda i hyresavtalet med Bofast. Rapportering till barn- och ungdomsnämndens 
decembermöte innan nämnden tar beslut. 
 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av 
informationen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 
med Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret ges i uppdrag att 
genom Hyltebostäder snarast teckna femårigt hyresavtal med Bofast AB för utökade lokaler 
för Kantarellens förskola inom Elias Fries skol- och förskoleområde. I uppdraget förutsätts 
att Hyltebostäder även kontrollerar så att ventilationskraven är uppfyllda i hyresavtalet med 
Bofast. Rapportering till barn- och ungdomsnämndens decembermöte innan nämnden tar 
beslut. 
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