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  §   27  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
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§ 29. Meddelande och information 2012    5 

§ 30. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012   6 

§ 31. Handkassor på Örnaskolans låg- och mellanstadier  7 
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§ 33. Bokföringsmässiga avskrivningar    9 

§ 34. Remiss - Policy Matglädje i Hylte    10 

§ 35. Riktlinjer för busskort och kontantersättning, milersättning samt 
 inackorderingsbidrag för gymnasieelever fr.o.m läsåret 12/13  11 

§ 36. Riktlinjer för barn och ungdomskontoret vid en kris eller  
 extraordinära händelse    12 

§ 37. Yttrande på ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om 
 godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i  
 Halmstads kommun     13 

§ 38. Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser  
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§ 45. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  21 

§ 46. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  22 

§ 47. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  23 

§ 48. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  24 

§ 49. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  25 

§ 50. Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453)  26 

§ 51. Familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 27 

§ 52. Övriga ärenden     28 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
Ärendelistan har varit utsänd och barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbeta efter den. 
Magnus Rasmusson (S) väljs till att justera protokollet tillsammans med ordförande Tommy 
Edenholm (KV).  
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  §   28  Anmälan om nya ärenden 
 
 

Tommy Edenholm (KV) yrkar följande: 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden 
ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se över och säkerställa våra 
rutiner/arbetsformer för att hantera gällande regler kring Lex Sarah på ett korrekt 
sätt. 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden ger 
barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se över och säkerställa våra rutiner/arbetsformer 
för att hantera gällande regler kring Lex Sarah på ett korrekt sätt. 
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  §   29  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 
 

Sammanfattning 
Information avseende arbetsmiljö för rektorerna. 
 
Information om fritidsgården på Örnaskolan. 
 
Information om ekonomin på Örnaskolan. 
 
Information om beslut från Socialstyrelsen. (dnr 2011 BUN0357-6) 
 
Samråd med Hyltebostäders- och Samhällsbyggnadsnämndens presidier. Kl. 15.00  
På agendan:  

 Lägesrapport Bjälkagården 
 Lägesrapport Kinnareds skola 
 Lägesrapport Örnaskolans låg- och mellanstadie  
 Kost- och lokalvårdsavtalen 
 Kost på Elias Fries 
 Svar från anmälningar på helpdesken 
 Minnesanteckningar Presidiesamråd BUN-Hyltebostäder-SBN 2012-02-01 

 
Kallelse till samråd med revisorerna 2012-05-24 
 
Revisionsrapport: Hylte kommun, Skyddad identitet 
 
Revisionsrapport: Hallandsgemensam granskning, Skyddad identitet 
 
Information om samverkansavtal för vuxenutbildning  
 
Beslut från Barn- och elevombud, 2012-03-29 

Beslut från Skolinspektionen, 2012-03-29 

Statistik Barnomsorg 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   30  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 
 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till mars 2012 redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse med 2 892 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 
avvikelse med 5 284 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk)  
Prognos 3 månader 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 3 månader till kommunstyrelsen. 

 

Yrkande:  
Tommy Edenholm (KV) yrkar: Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in de 
verksamhetsansvariga, för de tre största beräknade negativa avvikelserna för helår 2012 vid 
prognosen efter 3-månader, till samråd med barn- och ungdomsnämnden 2012-04-25.  
 
Magnus Rasmusson (S) yrkar: Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av 
informationen.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Edenholms förslag och Magnus Rasmussons 
förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Tommy Edenholms förslag.  
 
 

Barns- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in de verksamhetsansvariga, för de tre 
största beräknade negativa avvikelserna för helår 2012 vid prognosen efter 3-månader, till 
samråd med barn- och ungdomsnämnden 2012-04-25.    
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  §   31  Handkassor på Örnaskolans låg- och mellanstadier 
Dnr 2012 BUN0107 
 
 

Sammanfattning 
Örnaskolans låg- och mellanstadie avslutade sin handkassa 2011. Eftersom behovet av 
handkassa kvarstår ansöker man därför om en ny med 500 kr. Ansvarig för handkassan 
kommer att vara Marie Bengtsson och ersättare Morgan Svensson. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Therese Borg) 
 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar handkassa med 500 kr för Örnaskolans låg- och 
mellanstadie. 
 
Ansvarig för handkassan är Marie Bengtsson och ersättare Morgan Svensson. 
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  §   32  Handkassor på Bryggan 
Dnr 2012 BUN0074 
 

Sammanfattning 
Bryggan är ett nystartat HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Det tidigare HVB-
boendet Lotsen har idag en handkassa och även Bryggan är i behov av handkassa på samma 
grunder.  Anledningen till behov av kontanter är att de aktiviteter som görs med 
ungdomarna på fritiden inte alltid går att få fakturerade.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Therese Borg)  
 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden beviljar handkassa med 1000 kr för HVB-boendet Bryggan. 
Ansvarig för handkassan är Ingalill Lundström och ersättare Sarah Boije. 
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  §   33  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2012 BUN0105 
 

Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 45 osäkra fordringar 2009 
och 8 osäkra fordringar 2008 avseende barn- och ungdomsnämndens verksamhet på 36 727 
kr 2009 respektive 5 468 kr 2008. 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/Oskar Åhrén)  
Specifikation osäkra fordringar konto 1514  
 
 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 45 osäkra 
fordringar 2009 och 8 osäkra fordringar 2008 avseende barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet på 36 727 kr 2009 respektive 5 468 kr 2008. 
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  §   34  Remiss - Policy Matglädje i Hylte (2011 SBN0007)  
Dnr 2012 BUN0077 
 

Sammanfattning 
Projektet Fokus Matglädje har arbetat fram en kostpolicy för Hylte Kommun. 
Representanter från barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med respektive kontor deltagit i projektet som 
bedrivits i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland. Policyn ska nu på remiss så att 
samtliga nämnder får tillfälle att lämna in sina synpunkter. Därefter behandlas policyn i 
kommunstyrelsen och i fullmäktige för beslut. 
 
Barn och ungdomskontoret ser positivt på de ställningstagande som policyn aviserar 
däribland brukarnas inflytande över den mat som serveras i kommunens verksamheter, att 
inköp av lokalt producerade, ekologiska och säsongsbetonade livsmedel skall öka. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Maria Tholin) 
Policy Matglädje i Hylte 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 10 (2012-02-14) 
 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden tillstyrker förslaget på Policy matglädje i Hylte. 
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  §   35  Riktlinjer för busskort och kontantersättning samt 
inackorderingsbidrag för gymnasieelever fr.o.m läsåret 12/13  

Dnr 2012 BUN0067 
 
 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde, det tas istället upp på barn- och ungdomsnämndens 
sammanträde 2012-04-25.  
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  §   36  Riktlinjer för barn och ungdomskontoret vid en kris eller 
extraordinära händelse  

Dnr 2012 BUN0110 
 

Sammanfattning 
Verksamhetsförändringen inom Barn- och ungdomskontoret from 2012-01-01, där 
Lärcentrum med dess vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare tillfaller 
Barn- och ungdomskontoret, gör att en revidering av Riktlinjer för Barn- och 
ungdomskontoret vid en kris eller extraordinär händelse sker. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Gunilla Abrahamsson) 
Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret vid en kris eller extraordinär händelse. 
  

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden antar Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret vid en kris eller 
extraordinär händelse. 
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  §   37  Yttrande på ansökan från Drottning Blankas 
Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Halmstads kommun 

Dnr 2012 BUN0075 
 

Sammanfattning 
Drottning Blankas Gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. 
Ansökan avser en utökning av befintligt utbildningsutbud med det nationella programmet 
Ekonomiprogrammen med den nationella inriktningen ekonomi. Hylte kommun bereds 
tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012. 
 
Sedan läsåret 2000/01, då elevkullarna var som minst efter att programgymnasiet 
infördes 1993, har antalet elever i gymnasieskolan ökat med 91 000 
elever fram till läsåret 2008/09 då elevantalet nådde sin höjdpunkt med drygt 
396 000 gymnasieelever. Läsåret 2009/10 minskade antalet gymnasieelever 
med drygt 1 500 och förväntas att fortsätta minska fram till år 2016 på grund 
av små födelsekullar på 1990-talet.1 

 

På samma sätt kommer andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan 
minska de kommande läsåren i Hylte kommun.2 Inom Region Halland har ett 
samverkansavtal upprättats som grundas på en gemensam strävan att genom utökad 
samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och 
attraktivt utbildningsutbud. Avtalet syftar också till att genom samverkan optimera 
resursanvändningen samt öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan. 

 
Mot denna bakgrund anser Hylte kommun att det finns berättigad oro för kostnadsdrivande 
överetableringar av antal gymnasieutbildningar inom Halmstad. 
 
1 Skolverket 2010 rapport 346 ”Konkurrensen om eleverna” 

2 Bilaga 1 elevprognos Hylte kommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Maria Tholin) 
Bilaga Prognos Elevantal Hylte kommun 
 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan om utökning av utbildningsutbud vid Drottnings 
Blankas Gymnasieskola i Halmstad. 
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  §   38  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   39  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   40  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 
 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   41  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 
 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   42  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 

 
  

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   43  Övervägande enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 
 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   44  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 
 
 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   45  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 
 

 
 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   46  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 
 

 
 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   47  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 
 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   48  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   49  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 
 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   50  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 
 
 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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  §   51  Familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   52  Övriga ärenden 
 
 

Den fanns inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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