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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 15.00 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) 

 Magnus Rasmusson (S) 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 35-46 

  

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef  

 Terese Borg, ekonom §§ 35-46 

 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 47-65 
 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2013-04-11  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 35-65 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 47-65 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2013-04-10 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   35  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§   35  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   36  Anmälan av nya ärenden 4 

§   37  Meddelande och information 2013 5 

§   38  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 6 

§   39  Granskning elevhälsan 8 

§   40  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala 

informationsansvaret 9 

§   41  Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 10 

§   42  Samverkansavtal gymnasiesärskola i Region Halland 11 

§   43  Handikappolitiskt program 12 

§   44  Ansökan Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman 

för fristående gymnasieskola Halmstads kommun 13 

§   45  Ansökan Jensen education College AB om godkännande som huvudman för 

fristående gymnasieskola Halmstads kommun 14 

§   46  Övrigt 15 

§   47  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 16 

§   48  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 17 

§   49  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 18 

§   50  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 19 

§   51  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 20 

§   52  Övervägande enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 21 

§   53  Övervägande enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 22 

§   54  Övervägande enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 23 

§   55  Övervägande enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 24 

§   56  Övervägande enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 25 

§   57  Omprövning enligt 13 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 26 

§   58  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 27 

§   59  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 28 

§   60  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 29 

§   61  Medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 30 

§   62  Medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 31 

§   63  Begäran om överflyttning enligt 2 kap. 10 § socialtjänstlagen 32 
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§   64  Begäran om överflyttning enligt 2 kap. 10 § socialtjänstlagen 33 

§   65  Omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 34 

§   66  Övrigt 1 35 

§   67  Övrigt 2 36 

 

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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  §   36  Anmälan av nya ärenden 
 

Inga nya ärenden anmäldes. 
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  §   37  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse POSOM 2012 (psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser, 

olyckor och katastrofer i Hylte kommun), dnr 2013 BUN0087 

 

Verksamhetsberättelse skolhälsovården 2012, dnr 2013 BUN0086 

 

Protokoll brottsförebyggande rådet 

 

Beslut skolinspektionen Hermods betygsrätt för kommunal vuxenutbildning 

 

Beslut samhällsbyggnadsnämnden 

 Förordande av sänkning av hastigheter i Långaryd, dnr 2012 BUN0315 

 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Motion gällande skolornas upptagningsområde i kommunen, dnr 2013 BUN0088 

 

Information om rektorstjänster 

 

Information omdisponering budget för hyra 

 

 

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

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari - mars redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv 

avvikelse mot budget med 1 278 tkr jämfört med periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas 

en negativ avvikelse med 1 245 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning efter 3 månader 

Ärendebeskrivning kommentarer till avvikelser efter 3 månader 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning efter 3 månader till 

kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att 

 

- Barn- och ungdomsnämnden begär 300 tkr i ramöverflyttning från 

kommunledningskontoret till barn- och ungdomskontoret för administrativ tjänst 

enligt tidigare gjord överenskommelse (då tjänsten flyttades från 

kommunledningskontoret till barn- och ungdomskontoret följde inga medel med). 

 

- Barn- och ungdomsnämnden uppmanar de verksamhetsansvariga att vara 

återhållsamma med att ta kostnader, som inte bedöms nödvändiga, eller som inte 

bedöms påverka kvalitén negativt i vår verksamhet. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen avstår från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning efter 3 månader och 

helårsprognos till kommunstyrelsen. 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av 

informationen. 

 

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

arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) 

yrkande. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden begär 300 tkr i ramöverflyttning från 

kommunledningskontoret till barn- och ungdomskontoret för administrativ tjänst 

enligt tidigare gjord överenskommelse (då tjänsten flyttades från 

kommunledningskontoret till barn- och ungdomskontoret följde inga medel med). 

 

- Barn- och ungdomsnämnden uppmanar de verksamhetsansvariga att vara 

återhållsamma med att ta kostnader, som inte bedöms nödvändiga, eller som inte 

bedöms påverka kvalitén negativt i vår verksamhet. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen avstår från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning efter 3 månader och 

helårsprognos till kommunstyrelsen. 
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  §   39  Granskning elevhälsan  
Dnr 2013 BUN0048 

 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat 

elevhälsan. Syftet är att granska om det i Hylte kommun finns en ändamålsenlig styrning av 

elevhälsan samt förutsättningar för att kunna bedriva elevhälsa i enlighet med kraven i 

skollagen.  

 

Den sammanfattande bedömningar är att Hylte kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete 

vad det gäller elevhälsan. Utifrån Ernst & Youngs granskning framkommer ett antal 

”förfinande arbete på lokal nivå” som förbättringsområden.  

 

Som svar på denna granskning och det arbete som Familjecentralen planerar för elevhälsan 

framöver se bilaga: Svar på ”Granskning av elevhälsan” 

 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning svar på granskning av elevhälsan 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrande som svar på granskning av elevhälsan. 
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  §   40  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det 
kommunala informationsansvaret  

Dnr 2013 BUN0049 

 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun hur barn- 

och ungdomsnämnden leder och styr vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det 

kommunala informationsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år. 

 

Utifrån Ernst & Youngs granskning framkommer ett antal förbättringsområden. Den 

sammanfattande bedömningen är att Hylte kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete vad 

gäller lärcentrums verksamhet. Det görs även en kartläggning kring Lärcentrums nuvarande 

och framtida verksamhet beställd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ständigt pågående 

arbete pågår för att höja Traineegymnasiets elevers resultat samt säkerställa praktikplatsers 

kvalité. Skolinspektionen har under läsåret12-13 gjort riktad kvalitetsgranskning av 

gymnasial lärlingsutbildning. Traineegymnasiet ingick i denna granskning. Svar till 

skolverket 2013-07-24. 

 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning svar på granskning av ledning och styrning av vuxenutbildningen, 

Traineegymnasiet och det kommunala informationsansvaret 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrande som svar på granskning av ledning och styrning 

av vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala informationsansvaret. 
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  §   41  Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 
Dnr 2012 BUN0221 

 

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

kommun. Som svar har barn- och ungdomskontoret tagit fram ett beslutsunderlag i form av 

Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun. Vid sitt sammanträde 

2012-10-10 beslutade barn- och ungdomsnämnden, § 74, att man överlämnar 

beslutsunderlaget till kommunstyrelsen. Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag 

Hylte kommun ger en sammanfattning av lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307) 

och underliggande proposition samt de förutsättningar som gäller för Hylte kommun. Barn- 

och ungdomskontorets slutsats var att avgörande för beslutet torde vara hur man värderar de 

motiv som regeringen framför i propositionen, speglat mot de lokala förhållandena i Hylte 

kommun.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-11-13 § 345 att ärendet återremitteras 

till barn- och ungdomsnämnden för undersökning av det ekonomiska utfallet i kommuner 

som infört vårdnadsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun  

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar skrivelse som svar till kommunstyrelsen. 
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  §   42  Samverkansavtal gymnasiesärskola i Region Halland  
Dnr 2013 BUN0063 

 

Sammanfattning 
Syftet med samverkansavtalet för gymnasiesärskolan är att skapa förutsättningar för 

utveckling av gymnasiesärskolan inom Region Halland och att kunna erbjuda elever i 

gymnasiesärskolan en kvalitativ utbildning. 

 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Region Halland 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tecknar samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Region 

Halland. 
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  §   43  Handikappolitiskt program 
Dnr 2011 BUN0287 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2011-11-17 (§ 80) det handikappolitiska programmet, Ett Hylte 

för alla. Som en del av antagandet beslutades att programmets bilaga 1 skall revideras varje 

år.  Det handikappolitiska programmet utgår från att alla medborgare ska ha samma 

möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor, med fokus på: 

 

- Ökad medvetenhet 

- Tillgänglighet 

- Delaktighet 

- Personlig integritet 

 

Utifrån dessa utgångspunkter har varje nämnd antagit åtaganden kopplat till sina respektive 

verksamheter. Dessa åtagande ska nu revideras, vilket kan innebära att åtaganden 

kompletteras, kvarstår, eller lyfts bort. Förslag på revideringar ska lämnas till 

samhällsbyggnadskontoret senast 26 april. 

 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning översyn handikappolitiskt program 

Protokoll SBN 2013/ §12 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till revidering av det Handikappolitiska 

programmet. 
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  §   44  Ansökan Drottning Blankas Gymnasieskola om 
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola 
Halmstads kommun  

Dnr 2013 BUN0081 

 

Sammanfattning 
Drottning Blankas Gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. 

Ansökan avser en utökning av befintligt utbildningsutbud med de nationella programmen 

Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 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 26 april 2013. 

 

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. 
 

På samma sätt kommer andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan 

inte att öka nämnvärt de kommande läsåren i Hylte kommun. 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. 
 

Beslutsunderlag 
Elevprognos Hylte kommun 

 

 

Arbetsutskottets 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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  §   45  Ansökan Jensen education College AB om godkännande 
som huvudman för fristående gymnasieskola Halmstads 
kommun  

Dnr 2013 BUN0082 

  

Sammanfattning 
Jensen education Collage AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. 

Ansökan avser start av gymnasieskola med de nationella programmen 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation. 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 26 april 2013. 

 

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. 

 

På samma sätt kommer andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan 

inte att öka nämnvärt de kommande läsåren i Hylte kommun. 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. 

 

Beslutsunderlag 
Elevprognos Hylte kommun 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Jensen education Collage AB om att starta ny 

gymnasieskola i Halmstad Kommun. 
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  §   46  Övrigt 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   47  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  21 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   52  Övervägande enligt 13 § lag 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 2013-04-10  22 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   53  Övervägande enligt 13 § lag 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 2013-04-10  23 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   54  Övervägande enligt 13 § lag 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 2013-04-10  24 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   55  Övervägande enligt 13 § lag 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 2013-04-10  25 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   56  Övervägande enligt 13 § lag 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 2013-04-10  26 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   57  Omprövning enligt 13 § lag 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 2013-04-10  27 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   58  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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

  
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  28 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   59  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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

 
 

 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  29 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   60  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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

 
 

 

 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  30 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   61  Medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  31 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   62  Medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
 

 

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

 
 

 

 

 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  32 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   63  Begäran om överflyttning enligt 2 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  33 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   64  Begäran om överflyttning enligt 2 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-04-10  34 (33) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   65  Omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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