
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-10-30  1 (14) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 13.55 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Åsa Carlsson (FP) 

  

  

  

  

  

  
Övriga deltagare Catarina Påhlman, IFO-chef 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-10-30  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 129-140 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 132-140 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-10-30 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   129  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§ 129 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 130 Begäran om fonderade flyktingmedel – SFI 

§ 131 Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman 

 för fristående gymnasieskola i Falkenbergs kommun 

§ 132 Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) – utgår  

§ 133 Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) – utgår 

§ 134 Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) – utgår 

§ 135 Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) – utgår 

§ 136 Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) – utgår 

§ 137 Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 8a § föräldrabalken 

(1949:381) 

§ 138 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 10a § föräldrabalken 

 (1949:381) 

§ 139 Medgivande jml 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) 

§ 140 Övriga ärenden 

 

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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  §   130  Begäran om fonderade flyktingmedel- SFI 
Dnr 2012 BUN0252 

 

Sammanfattning 
Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas 

emot och omfattas av ersättningsförordningen (Förordning (SFS 2010:1122) om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

 

Ersättningen ges under två år och avser kostnader för insatser i syfte att underlätta etablering 

i samhället, bland annat för deltagande i SFI-undervisning men även för ex mottagande och 

praktisk hjälp vid bosättning etc. Överskottet på dessa medel läggs i fonderade 

flyktingmedel och använd för att täcka kostnader även för år tre. 

 

Under 2012 har Hyltebygdens Lärcentrum haft en kostnad för SFI – undervisning för 

flyktingar efter år två på 281 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om 281 000 kronor 

ur fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader under 2012 för SFI undervisning. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   131  Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om 
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun 

Dnr 2012 BUN0260 

  
Sammanfattning 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansökte om godkännande som huvudman för en 

fristående gymnasieskola i Falkenbergs kommun ansökningsomgång 2011. Ansökan 

avslogs av Skolinspektionen, men överklagades av huvudmannen till Förvaltningsrätten.  

 

Barn och ungdomsnämnden arbetsutskott 2011/§54 föreslog kommunstyrelsen att avstyrka 

ansökan från Drottnings Blankas Gymnasieskola om utökning av fristående gymnasieskola i 

Falkenberg. 

 

Ärendet har nu återförvisats från Förvaltningsrätten till Skolinspektionen för ny 

handläggning. I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Hylte kommun tillfälle 

att på nytt yttra sig  över ansökan för de program som återförvisades till Skolinspektionen 

med start läsåret 2013/2014.  

Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 9 november 2012. 

 

Ansökan avser programmen Humanistiska programmet inriktning Kultur samt 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap med total 32 elever år 1. 

 

Idag går 369 000 elever i den svenska gymnasieskolan. Det är en minskning med 17 000 

elever jämfört med förra läsåret och enligt elevprognosen kommer elevantalet att minska 

ytterligare fram till och med 2015. Under de senaste åren har andelen utbildningsplatser 

inom friskolorna ökat, dock ser Skolverket att ökningen nu avstannat.
1 

 

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. 

 

När det gäller Samhällsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och Humanistiska 

programmet med inriktning Kultur erbjuds dessa idag både inom befintlig kommunal 

gymnasieskola inom ramen för samverkansavtalet men liknade utbildningar erbjuds också via 

andra privata aktörer inom regionen. Mot denna bakgrund anser Hylte kommun att det finns 

berättigad oro för kostnadsdrivande överetableringar av antal gymnasieutbildningar inom 

Region Hallands samverkansområde. 

 

 
1 Pressmeddelande Skolverket 2012-03-08 
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Beslutsunderlag 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan 

från Drottnings Blankas Gymnasieskola om utökning av fristående gymnasieskola i 

Falkenberg. 
 

Beslutet skickas till: 
Skolinspektionen 

Registrator 

Box 23069 

104 35 Stockholm 
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  §   132  Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   133  Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   134  Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   135  Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   136  Övervägande jml 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   137  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 8a 
§ föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   138  Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 
10a § föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   139  Medgivande jml 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) 
 

 

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

 

Arbetsutskottet informeras om kammarrättsdom i LVU-mål, dnr 2012 BUN0162-11. 
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