
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  1 (40) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 10.00 – 11.40 individärenden, kl. 13.00 – 15.45 resterande ärenden 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande §§ 113, 118-128, §§94-108 

 Åsa Carlsson (FP) §§ 93, 109-128 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 94-108 

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef  

Catharina Påhlman, IFO-chef §§ 109-128 

 Terese Borg, ekonom §§ 96-104  

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

 Åke Morin (KV) ordf. samhällsbyggnadsnämnden § 95 
 Jimmy Lanängen, kost- och lokalvårdschef § 95 

 Claes Johansson, verkställande funktionär Hyltebostäder § 95 

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  Åsa Carlsson (FP) 
Justeringens tid 2012-09-27, 2012-09-28  

  
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 93-128 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 109-128 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S)  Åsa Carlsson (FP) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-09-26 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson 
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  §   93  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§ 93. Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 94. Anmälan av nya ärenden 

§ 95. Meddelande och information 2012 

§ 96. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 97. Mål- och resursplan 2013-2015 MRP 

§ 98. Omvärldsanalys 2012 

§ 99. Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 

§ 100. Motion - Serviceåtagande Förskola 

§ 101. Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. 

§ 102. Promemoria om utökad undervisningstid i matematik 

§ 103. Växelkassa på Vildmarksgymnasiet 

§ 104. Interkommunalt pris för sötvattensfiske 

§ 105. Samverkansavtal kring utbildning i svenska för invandrare 

§ 106. Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 

§ 107. Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande nivå 

§ 108. Övriga ärenden 

§ 109. Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 110. Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 111. Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare – utgår  

§ 112. Ansökan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare – utgår  

§ 113. Underställan av ordförandebeslut enligt 6 § lag (1990:52) med särskilda 

 bestämmelser om vård av unga 

§ 114. Ansökan om vård enligt 3 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

 unga 

§ 115. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 116. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 117. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 118. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 119. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 120. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 121. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 122. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 123. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 124. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  3 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 125. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 126. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 127. Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

 vård av unga 

§ 128. Övriga individärenden 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Åsa Carlsson 

(FP) att justera §§ 93, 109-128  och Magnus Rasmusson (S) att justera §§ 94-108 

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

Sammanfattning 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) lämnar ett yrkande om ett 

utredningsuppdrag till barn- och ungdomskontoret: 

 

”Undertecknande yrkar att: 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda hur 

barnomsorg skulle kunna upprättas och erbjudas dygnet runt och vilka kostnader 

detta skulle kunna medföra för barn- och ungdomsnämnden. Förslagsvis görs 

utredningen utifrån en befintlig upprättad verksamhet i annan, med Hylte kommun, 

jämförbar kommun. 

Utredningen skall göras utifrån 3 olika antaganden: 

1. Som mest 10 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun. 

2. Som mest 15 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun. 

3. Som mest 20 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun.” 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av yrkandet. Det tas upp som 

ärende på barn- och ungdomsnämndens nästa sammanträde. 
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  §   95  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

Sammanfattning 
Samråd med Hyltebostäders och samhällsbyggnadsnämndens presidier kl. 13.00. På 

agendan: 

 

Lägesrapport Örnaskolan 7-9 

Lägesrapport köket i Unnaryds skola 

Lägesrapport Kinnareds förskola och Bjälkagårdens förskola i Torup 

Lägesrapport Örnaskolans låg- och mellanstadium 

Kost- och lokalvårdsavtal 

Kost på Elias Fries 

Svar på anmälningar från helpdesken 

Gymnastiksalen i Torups skola 

Lägesrapport Örnahallen 

 

Skolinspektionens beslut angående tillsyn skolmåltiden, dnr. 2012 BUN0160 

 

Skolinspektionens beslut angående skolsituationen för elev vid Örnaskolan, dnr. 2011 

BUN0338 

 

Delårsrapport 2 Familjerådgivningen 

 

Upphörande avtal antagningsarbete, dnr. 2012 BUN0222 

 

KS-beslut: 

 Ansökan om utökad budget för HPV-vaccin 

 Yttrande kring ansökan från Aspero idrottsgymnasium 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   96  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till augusti 2012 redovisar Barn och ungdomsnämnden en positiv 

avvikelse med 2 248 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 

avvikelse med 3 137 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Prognos 8 månader 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av prognos beräknad på utfall efter 

8 månader. 
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  §   97  Mål- och resursplan 2013-2015 MRP 
Dnr 2012 BUN0001 

 

Sammanfattning 
I helårsprognosen för augusti visar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse med 3 

137 tkr, där den största avvikelsen finns under verksamheten grundskolan. Om inga 

förändringar eller åtgärder genomförs inför 2013 befaras även nästa budgetår att uppvisa 

negativ avvikelse. I bifogat beslutsunderlag framgår beräkningar av de större kostnader som 

påverkar grundskolan och förskolan i stort inför 2013. Totalt för år 2013 uppgår summan till 

5 762 tkr, utöver tillkommande kostnader för hyra i Torup efter nybyggnation och flytt av 

förskolan Lillstugan till Kinnared (inväntar uppgifter från Hyltebostäder). 

 

Beslutsunderlag 
Tabell Större kostnadsökningar jämfört med budget 2012, inför justeringstillfälle MRP 

2013-2015 samt redogörelse för möjliga omfördelningar inom BUN:s ram 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   98  Omvärldsanalys 2012 
Dnr 2012 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Under 2012 har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för Hylte kommuns 

omvärldsanalys. 

Barn- och ungdomsnämnden ska till kommunstyrelsen ange prioriterade områden som 

nämnden väljer att lyfta fram. Områdena kan avse en förändring eller behov nämnden 

identifierat. Nämnden skall också mot bakgrund av det redovisa vilka åtgärder som 

nämnden kommer möta förändringen eller behovet med samt i den utsträckning som är 

möjlig redovisa kostnadseffekt. 

 

Beslutsunderlag 
Omvärldsanalys för MRP 2013-2015 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   99  Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 
Dnr 2012 BUN0044 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden för i sin 

verksamhet och som man förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse 

ett personuppgiftsombud som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det 

gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, föra förteckning över 

behandlingar och att hjälpa den registrerade att få rättelse. Innan den 

personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 

automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. 

 

Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud 

utsett. Anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige 

har alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han utser ett ombud. 

 

En ny kommunjurist är på plats och är den som lämpligen ska vara personuppgiftsombud. 

Därför föreslås att kommunjurist Jenny Hagesjö ersätter nuvarande ombudet informations- 

och kanslichef Susanne Mared som under en övergångsperiod fungerat som 

personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser kommunjurist Jenny Hagesjö att ersätta Susanne Mared 

som personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 
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  §   100  Motion - Serviceåtagande Förskola  
Dnr 2012 BUN0156 

 

Sammanfattning 
Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (s) och Roland Thörner (MP) har lämnat en motion 

om serviceåtagande för förskolan. 

 

I motionen föreslås: 

- Att Hylte kommun inför ett serviceåtagande inom förskolan som anger storleken på 

barngrupper. 

- Att Hylte kommun som första mål ska nå nuvarande rikssnitt, 17,5 barn per 

avdelning. 

 

Vid inventering genomförd den 1 september 2012 uppgår det genomsnittliga antalet 

inskrivna barn i Hylte kommuns förskolor till 20 barn/avdelning i genomsnitt. Enligt 

skolverkets statistikblad 2011 som är den senaste tillgängliga statistiken uppgår det 

genomsnittliga barnantalet riket till 16,8 barn och i kommungruppen (varuproducerande 

kommun) 17,1 barn. Vid Skolverkets mättillfälle uppgick det genomsnittliga barnantalet i 

Hylte kommuns förskolor till 17,3.  

 

Vid jämförelse kommuner emellan är emellertid avdelningsstorlek ett trubbigt 

mätinstrument. Det man mäter när man registrerar barn per avdelning är en administrativ 

företeelse, där den administrativa storheten (avdelningen) inte har något att göra med hur 

verksamheten bedrivs. Ett tydligt exempel på det här i Hylte kommun är Kinnareds förskola 

där 37 barn var inskrivna den 1 september, men där verksamheten är fördelad på grupper, 

där gruppernas verksamhet under dagen är separerad på samma sätt som vid de mindre 

avdelningarna vid andra enheter där den administrativa avdelningen närmare sammanfaller 

med de grupperingar i vilka verksamheterna bedrivs. 

 

Utifrån resonemanget i förra stycket menar barn och ungdomskontoret att antal anställda per 

inskrivet barn är ett tydligare mått på vilka förutsättningar man har att bedriva en 

verksamhet med god kvalité i förskolan. Barn och ungdomsnämnden har antagit ett 

utvecklingsmål för förskolan som är formulerat: ”Personaltätheten i förskolan ska ligga i 

nivå med genomsnittet för riket.” 

 

En annan viktig parameter för att uppnå en god kvalité i förskolan är andel pedagogisk 

högskoleutbildad personal i verksamheten. Barn och ungdomsnämnden har antagit 

serviceåtagande som har bäring på den kvalitetsdimensionen. Indikatorn för detta 

serviceåtagande anger att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ska ligga i 

nivå med riket.  

 

Utifrån ovanstående resonemang menar barn och ungdomskontoret att det mest 

verkningsfulla medlet att nå det barn och ungdomskontoret uppfattar att motionärerna avser 

uppnå med förslaget i motionen, är att fortsätta ansträngningarna att genomföra det som 

ovan relaterade utvecklingsmål och serviceåtagande anger. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  12 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   101  Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. 
Dnr 2012 BUN0221 

 

Sammanfattning 
Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte 

kommun. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2012. 

 

I motionen föreslås att: 

- Ge barn och ungdomsnämnden i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag på 

3000 kronor i månaden i Hylte kommun i enlighet med de nationella reglerna för 

kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar för införandet av vårdnadsbidrag Hylte kommun 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Tommy Edenholm (KV) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med barn- 

och ungdomskontorets förslag. 

 

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

arbetsutskott beslutar i enlighet med barn- och ungdomskontorets förslag till beslut. 

 

 

Arbetsutskottets förslag beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 
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  §   102  Promemoria om utökad undervisningstid i matematik 
Dnr 2012 BUN0199 

 

Sammanfattning 
Hylte kommun har utsetts till remissinstans gällande förslag om utökad undervisningstid i 

matematik. Yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 november. 

 

Regeringen har i budgetpropositionerna för 2011 samt 2012 aviserat att den garanterade 

undervisningstiden i matematik i grundskolan och i motsvarande skolformer bör ökas med 

120 timmar from läsåret 2013/2014. 

 

I förslaget hänvisar man till svenska elevers försämrade matematikkunskaper, vilket man 

både nationella och internationella utvärderingar påvisar. 

 

I skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185) regleras den totala 

undervisningstiden för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt sameskolan.  

 

Den minsta garanterade undervisningstiden i matematik i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan samt sameskolan föreslås öka med 120 timmar. För elever i träningsskolan 

föreslås ingen förändring då den stora flexibiliteteten som medger hög andel fördelning av 

undervisningstid gör att det ändå kan finnas utrymma för de elever i träningsskolan som 

läser matematik att få en utökning av under-visningstiden. 

 

Skolans val 

I timplanen för grundskolan och i specialskolan finns 600 timmar avsatta för skolans val och 

inom ramen för detta val får skolan öka eller minska antalet timmar i ett ämne eller 

ämnesgrupp. Skolans val skapar utrymme för den enskilda skolan att kunna profilera sig. 

Antalet timmar i ett ämne alt ämnesgrupp får dock inte minska mer än 20 %. Antalet timmar 

för ämnet svenska/svenska som andra-språk, engelska eller matematik får i det nya förslaget 

inte minskas överhuvudtaget.  

 

För sameskolan är 210 timmar avsatta för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i 

sameskolan minskas med högst 15 % men i det nya förslaget får minskningen får inte 

genomföras i ämnet svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik. 

 

Bedömning och motivering av förslag om utökning av timplanen i matematik 

Barn och ungdomskontoret framhåller utifrån skrivningarna i skollagen om att 

undervisningen skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, vikten av att inom ramen 

för nu gällande timplan för ämnet matematik utveckla undervisningen i matematik för att, 

som ett mer verkningsfullt sätt att nå ökad måluppfyllelse, än att utöka timplanen för ämnet.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss - promemoria om utökad undervisningstid i matematik 

Utbildningsdepartementet 
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Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avstyrka förslag till utökning av undervisningstid i 

matematik. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   103  Växelkassa på Vildmarksgymnasiet 
Dnr 2012 BUN0233 

 

Sammanfattning 
Vildmarksbutiken på Vildmarksgymnasiet säljer kött och charkuterivaror dels från egen jakt 

och dels från inköpta djurkroppar. Butiken har en försäljnings-/ växelkassa på 1000 kr som 

inte tidigare blivit beslutad av nämnden. Ansvarig för växelkassan är Alf Andersson och 

ersättare Marie-Louise Leander. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att bevilja växelkassa med 1000 kr till Vildmarksbutiken, ansvarig för kassan är Alf 

Andersson och ersättare Marie-Louise Leander. 
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  §   104  Interkommunalt pris för sötvattensfiske 
Dnr 2012 BUN0235 

 

Sammanfattning 
2010 beviljade skolverket riksrekrytering för utbildningen sötvattenfiske på 

Vildmarksgymnasiet. Interkommunalt pris beslutades då till 185 000 kr per elev och läsår. 

Efter samtal med skolverket ska uppräkning av priset göras med skolindex inför varje 

kalenderår. Eftersom vi inte haft kännedom om detta tidigare har priset inte varit med när 

övriga interkommunala priser beslutats av nämnden. Efter uppräkningar blir 

interkommunalt pris år 2012 för sötvattenfiske 191 305 och för programinriktat individuellt 

val och yrkesintroduktion 201 305 kr. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att besluta om interkommunalt pris 2012 för sötvattenfiske till 191 305 kr och för 

programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion till 201 305 kr. 
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  §   105  Samverkansavtal kring utbildning i svenska för 
invandrare 

Dnr 2012 BUN0236 

 

Sammanfattning 
Samverkansavtalet syftar till att erbjuda nyanlända invandrare svenska för invandrare (SFI) 

som är anpassad till den nyanländes förutsättningar och behov. Avtalande parter vill genom 

samverkan erbjuda vuxna invandrare en kvalitativ utbildning i svenska. Avtalets syfte är 

ytterst att underlätta för berörda målgrupper att effektivare och med högre kvalitet tillägna 

sig det svenska språket som kommunikativt, socialt och yrkesinriktat verktyg och därmed 

underlätta inträde på arbetsmarknaden eller fortsatt utbildning. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag på samverkansavtal 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal kring utbildning i svenska för 

invandrare med Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  18 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   106  Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 
Dnr 2012 BUN0237 

  
Sammanfattning 
Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av särskild utbildning för 

vuxna. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda vuxna i behov av särskilt stöd en 

kvalitativ utbildning. Avtalets syfte är ytterst att underlätta för berörda målgrupper att 

utveckla sina kunskaper, sin kompetens och sin personliga utveckling och därigenom stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet.  

 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 

     

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna med 

Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun och Falkenbergs kommun. 
 

 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  19 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   107  Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande 
nivå 

Dnr 2012 BUN0238 

 

Sammanfattning 
Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av vuxenutbildning på 

grundläggande nivå. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda en kvalitativ 

grundläggande utbildning för vuxna i Region Halland. Avtalets syfte är ytterst att underlätta 

för berörda målgrupper att utveckla sina kunskaper, sin kompetens och sin personliga 

utveckling och därigenom stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 

 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande nivå 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande 

nivå med Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun och Falkenbergs 

kommun. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  20 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   108  Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  21 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   109  Placering enligt 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 2012-09-26  22 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   110  Placering enligt 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 2012-09-26  23 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   111  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  24 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   112  Ansökan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  25 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   113  Underställan av ordförandebeslut enligt 6 § lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  26 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   114  Ansökan om vård enligt 3 § lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  27 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   115  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  28 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   116  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  29 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   117  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  30 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   118  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  31 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   119  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  32 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   120  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  33 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   121  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  34 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   122  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  35 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   123  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  36 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   124  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  37 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   125  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  38 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   126  Övervägande vid placering enligt 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 2012-09-26  39 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   127  Övervägande vid placering enligt 13 § lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-09-26  40 (40) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   128  Övriga individärenden  
 

Inga övriga individärenden 
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