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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-05-15  1 (28) 

 

 

 
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 §§ 66-72 

 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 73-87, 90 

  
  

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2013-05-15  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 66-90 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 73-87, 90 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2013-05-15 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson   
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   66  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 

 

Sammanfattning 
§   66  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   67  Anmälan av nya ärenden 4 

§   68  Meddelande och information 2013 5 

§   69  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 6 

§   70  Bokföringsmässiga avskrivningar 7 

§   71  Handkassa Sunnanängs förskola 8 

§   72  Övrigt 9 

§   73  Ansökan nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 10 

§   74  Utredning enligt 11 kap. 1 § samt omplacering enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen 11 

§   75  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken 12 

§   76  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 13 

§   77  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 14 

§   78  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 15 

§   79  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 16 

§   80  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 17 

§   81  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 18 

§   82  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 19 

§   83  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 20 

§   84  Extra ärende - Medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 21 

§   85  Extra ärende - Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 22 

§   86  Extra ärende - Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § 

föräldrabalken 23 

§   87  Extra ärende - Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § 

föräldrabalken 24 

§   88  Extra ärende - Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om 

godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola 25 

§   89  Extra ärende - Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om 

godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola 26 

§   90  Extra ärende – Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 28 

§   91  Övrigt 2 29 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

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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  §   67  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 

 

Inga nya ärenden anmäls. 
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  §   68  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
10.00 – 12.00 Utbildning delegationsordning samt förändringar i socialtjänstlagen 

 

Beslut kommunstyrelsen 

 

 Översyn publiceringsrutiner 

 Resultatbalansering 2012 

 Uppföljning efter 3 månader 

 Ansökningar fristående gymnasieskolor 

 

Socialstyrelsens beslut efter tillsyn Bryggan, dnr 2013 BUN0071 

 

Beslut om bidrag från Stiftelsen H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige, dnr 

2012 BUN0288 

 

Beslut kommunfullmäktige 

 

 Förskoleverksamheten Hyltebruk 

 

Ordförande Tommy Edenholm (KV) informerar om en inbjudan till ordförande och 

fadderpolitiker till förskolans dag på Sörgården 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   69  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 442 tkr för 

perioden januari till april jämfört med periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 

avvikelse med 1 345 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning efter 4 månader 

Ärendebeskrivning kommentarer till avvikelser efter 4 månader 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognos 4 månader. 
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  §   70  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2013 BUN0025 

 

Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 3 stycken osäkra fordringar 

avseende barn och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 2 272,35 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 
Specifikation Osäkra fordringar konto 1514 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 3 stycken 

osäkra fordringar till en summa av 2 272,35 kronor. 
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  §   71  Handkassa Sunnanängs förskola 
Dnr 2013 BUN0111 

  
Sammanfattning 
Redovisningen av handkassan för Sunnanängs förskola har försvunnit i posthanteringen. 

Den skickades i början av januari med internposten till ekonomikontoret men har inte 

kommit fram. 

 

Rektor Anita Laweson är informerad och godkänner att ny handkassa á 500 kr betalas ut till 

Sunnanängs förskola, Barbro Englund. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner utbetalning med 500 kr för ny handkassa till Barbro 

Englund, Sunnanängs förskola Unnaryd. 
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  §   72  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 

 

Inför beslut om MRP i november kommer ”Information MRP” vara med på dagordningen 

på barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott och barn- och ungdomsnämndens 

sammanträden. 
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  §   73  Ansökan nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 
7 § föräldrabalken 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   74  Utredning enligt 11 kap. 1 § samt omplacering enligt 4 kap. 
1 § socialtjänstlagen 

 

 

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

    

 

  §   75  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
10a § föräldrabalken 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   76  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-05-15  21 (28) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   84  Extra ärende - Medgivande enligt 6 kap. 6 § 
socialtjänstlagen 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   85  Extra ärende - Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   86  Extra ärende - Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   87  Extra ärende - Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 

 

 

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

 

 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-05-15  25 (28) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   88  Extra ärende - Ansökan Lichron Teknikgymnasium i 
Värnamo om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola  

Dnr 2013 BUN0138 

 

Sammanfattning 
Lichron Teknikgymnasium Värnamo har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron 

Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun fr.o.m. läsåret 2013/201;dnr 32-2013:807, 

gällande Industritekniska programmet inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik. 

 

Hylte Kommun bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § 

gymnasieförordningen (2010:2039). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat 

protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 augusti 

2013. 

 

Hylte kommun har för närvarande inte några elever studerande i Värnamos kommun. 

Avståndsmässigt och utifrån allmänna kommunikationer är detta inte ett naturligt val för 

ungdomar i Hylte kommun. Huvuddelen av Hylte kommuns gymnasieungdomar studerar 

och väljer utbildning i Halmstads och Gislaveds kommuner. Hylte kommun inte är berörd 

på det sätt som enligt förordning skall ligga till grund för bedömning. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo - Industritekniska programmet 

inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att i yttrande till 

Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är berörd på det sätt som enligt förordning 

skall ligga till grund för bedömning och avstår därför att vidare yttra sig i ärendet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Skolinspektionen 

Registrator  

Box 23069  

104 35 Stockholm 
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  §   89  Extra ärende - Ansökan Lichron Teknikgymnasium i 
Värnamo om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola 

Dnr 2013 BUN0139 

 

Sammanfattning 
Lichron Teknikgymnasium Värnamo har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron 

Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014 dnr 32-

2013:661, gällande Industritekniska programmet inriktning Produkt och maskinteknik. 

 

Hylte Kommun bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § 

gymnasieförordningen (2010:2039). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat 

protokoll från kommunstyrelsen ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 augusti 

2013. 

 

Hylte kommun har för närvarande inte några elever studerande i Värnamos kommun. 

Avståndsmässigt och utifrån allmänna kommunikationer är detta inte ett naturligt val för 

ungdomar i Hylte kommun. Huvuddelen av Hylte kommuns gymnasieungdomar studerar 

och väljer utbildning i Halmstads och Gislaveds kommuner. Hylte kommun inte är berörd 

på det sätt som enligt förordning skall ligga till grund för bedömning. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo - Industritekniska programmet 

inriktning Produkt och maskinteknik 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att i yttrande till 

Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är berörd på det sätt som enligt förordning 

skall ligga till grund för bedömning och avstår därför att vidare yttra sig i ärendet. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV), Magnus Rasmusson (S) och Åsa Carlsson (FP) yrkar att 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om 

Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik. Ett enigt 

arbetsutskott anser att det finns berättigad oro för kostnadsdrivande överetableringar av den 

aktuella inriktningen i regionen. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Edenholm (KV), Magnus Rasmusson (S) och 

Åsa Carlssons (FP) yrkande. 
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Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om 

Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik. Ett enigt 

arbetsutskott anser att det finns berättigad oro för kostnadsdrivande överetableringar av den 

aktuella inriktningen i regionen. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Skolinspektionen 

Registrator  

Box 23069 

104 35 Stockholm 
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  §   90  Extra ärende – Övervägande enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen 

 

 

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