
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08  1 (50) 
 

 

 
Plats och tid 

 
Familjecentralens sammanträdesrum 
Kl. 13:00-16:30 

Beslutande Maria Hedin (S) ordförande 
 Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande 
 Malin Svan (C) 2:e vice ordförande 
  
  
Övriga deltagare Anna Roos, 1:e socialsekreterare §§ 39-71 
 Terese Borg, ekonom §§ 72-73 
 Arne Huseby, tf. barn- och ungdomschef 
 Kristina Johansson, vice ordförande Hyltenämnden § 40 
 Carina Andersson, nämndsekreterare Hyltenämnden § 40 
 Erik Wikström, nämndsekreterare 
  
  
  
Utses att justera Malin Svan (C)  
Justeringens tid 2015-04-13  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 39-81 

  Erik Wikström Sekretess §§ 41-71
 Ordförande  

 
  Maria Hedin (S) 
 Justerande  

 
  Malin Svan (C) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  
Sammanträdesdatum 2015-04-08
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunledningskontoret 

  
Underskrift  
  
 Erik Wikström 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   39  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2015 BUN0005 

 
Sammanfattning 
§   39  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   40  Meddelande och information 2015 4 

§   41  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 5 

§   42  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 6 

§   43  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 7 

§   44  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 8 

§   45  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 9 

§   46  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 10 

§   47  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 11 

§   48  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 12 

§   49  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 13 

§   50  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 14 

§   51  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 15 

§   52  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 16 

§   53  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 17 

§   54  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 18 

§   55  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 19 

§   56  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 20 

§   57  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 21 

§   58  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 22 

§   59  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 23 

§   60  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 24 

§   61  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 25 

§   62  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 26 

§   63  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 27 

§   64  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 28 

§   65  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 29 

§   66  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 30 

§   67  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 31 

§   68  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 32 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§   69  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 33 

§   70  Ansökan om bistånd enligt 4. kap 1 § SoL psykiatrisk utredning 34 

§   71  Extra individärende 35 

§   72  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 36 

§   73  Programhandling nybyggnation av grundskola i Hyltebruk 37 

§   74  Remiss Revidering av handikappolitiska programmet 39 

§   75  Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola 
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola i Falkenbergs kommun 40 

§   76  Remiss från Skolinspektionen ansökan om nyetablering fristående 
gymnasieskola vid Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun 42 

§   77  Remiss Skolinspektionen ansökan om godkännande av huvudman för utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola vid Ljud & Bildskolan i Halmstad 44 

§   78  Remiss från Skolinspektionen Ansökan Aspero friskolor AB om nationellt 
godkänd idrottsutbildning Aspero Idrottsgymnasium Halmstad fr o m läsåret 
2016-2017 46 

§   79  Bidrag till Bris region Syd 2015 48 

§   80  Val av personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 49 

§   81  Övrigt 50 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Malin Svan (C) att 
tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 
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  §   40  Meddelande och information 2015 
Dnr 2015 BUN0004 
 
13:00 Samråd med Hyltenämnden kring gemensamma områden och prioriteringar för året 
och gemensamt arbetssätt för mandatperioden gällande gemensamma folkhälsofrågor. 
 
Information om arbetet med modersmålsundervisning  
 
Information om personalförändringar chefer/rektorer 
 
Information om inspektioner och yttranden Arbetsmiljöverket 
 
Information om ansökningar statsbidrag  
 
Information om ändring av rektorsområden 
 
Information om nybyggnationer 
 
Statistik barnomsorg 2015-02-28 
 
Elevprognos med asyl 2015-03-16 
 
Placerade barn i Hylte kommun februari 
 
Antal barn folkbokförda i kommunen februari 
 
OBS! Ny tid för nämnd 20 maj. Flyttad till kl 8:00 
 
Fotografering av nämnd 20 maj.  
 
Rutin inkallelseordning i nämnder och arbetsutskott 
 
 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   41  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   42  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08  7 (50) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   43  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   44  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   45  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   46  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   47  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   48  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   49  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   50  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08  15 (50) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   51  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   52  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   53  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   54  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   55  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   56  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   57  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   58  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08  23 (50) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   59  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   60  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   61  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   62  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   63  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   64  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   65  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   66  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   67  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   68  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   69  Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   70  Ansökan om bistånd enligt 4. kap 1 § SoL psykiatrisk 
utredning 

Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   71  Extra individärende  
Dnr  
 
Utgår 
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  §   72  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 
Dnr 2015 BUN0001 
 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari – mars redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ 
avvikelse mot budget med 4 516 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 3 704 
tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-04-02 
Budgetuppföljning mars 3 månader. 
Ärendebeskrivning kommentar till avvikelser efter 3 månader. 
 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 3 månader till kommunstyrelsen och 
begär ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor för modersmålsundervisning. 
Barn-. och ungdomsnämnden uppmanar också verksamheterna att vidta åtgärder för att hålla 
budgeten och ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att i samarbete med rektorerna 
utarbeta handlingsplaner med förslag på åtgärder för att komma inom tilldelad ram samt att 
beskriva vilka konsekvenser detta får. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   73  Programhandling nybyggnation av grundskola i Hyltebruk  
Dnr 2015 BUN0122 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 7 mars 2013 i § 4 att ta fram ytterligare 
beslutsunderlag inför beslut kring modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på mötet 15 oktober 2013 om utredningsdirektiv 
för uppdragen. Uppdragen 1 och 2 har besvarats enligt nedan. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden anser att samlokalisering av enheterna Örnaskolan och 
Elias 
Fries skola inte är något aktuellt alternativ då antalet barn har ökat för låg- och 
mellanstadieverksamheten inom Hyltebruks tätort.  

 
- Barn- och ungdomsnämnden anser med hänvisning till antalet folkbokförda barn i 

Hyltebruk att det finns lokalbehov av två låg- och mellanstadieenheter inom 
Hyltebruks tätort. 

 
Barn- och ungdomsnämnden föreslog 2014-02-12, § 14, utifrån deluppdrag 1 och 2 att 
kommunfullmäktige beslutar att genomföra en nybyggnation av Örnaskolans låg- och 
mellanstadium. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering för nybyggnation av Örnaskolans 
låg- och mellanstadium under 2014. Finansiering sker via ombudgeterade medel från 2013 
motsvarande 700 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra nybyggnation av Örnaskolans låg- och 
mellanstadium med start 2015. Finansiering sker via redan avsatta investeringspengar i 
planen för 2015-2016 motsvarande 29 miljoner kronor. 
 
Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en programhandling för den nya 
F-6-skolan i Hyltebruk. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Martin Boberg 2015-04-01 
Programhandling ny skola i Hyltebruk, 2015-03-26 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till 
programhandling. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till 
programhandling, med ändring om att stryka stycket om ”Samlingssal/Matsal/måltider”. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Hyltebostäder 
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  §   74  Remiss Revidering av handikappolitiska programmet 
Dnr 2015 BUN0093 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för revidering av handikappolitiskt program och 
önskar få in synpunkter och ändringar på föreslagen text från Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Förslag - Handikappolitiskt program och bilaga 1  
 
Förslag på ändring från Barn- och ungdomskontoret:  
Förskolans eller skolans lokaler anpassas efter de behov som barn och elever vid enheten 
har. 
 
Nytt förslag: Förskolans eller skolans lokaler och utemiljö anpassas efter de behov som barn 
och elever vid enheten har. 
 
Text om att en riktlinje gällande skyddande av personuppgifter ska tas fram under 2013 tas 
bort då detta redan är gjort. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-12 
Förslag Revidering Handikappolitiskt program 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar förslag till revidering av handikappolitiskt program 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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  §   75  Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Drottning 
Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman för 
en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun 

Dnr 2015 BUN0089 
 

Sammanfattning 
Drottning Blankas Gymnasieskola Falkenberg har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017.  
Ansökan avser en utökning av befintligt utbildningsutbud med det nationella programmet 
Vård- och omsorgsprogrammet. 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 5 maj 2015. 
 
Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer 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. Antalet utbildningsplatser 
riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever. 
Tillkomsten av fler fristående gymnasieskolor begränsar Hylte kommuns möjligheter att i 
framtiden erbjuda alla inriktningar av förekommande nationellt program. 
 
Etableringen av en fristående gymnasieskola eller utökning av program på en fristående 
gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns skolorganisation negativt då elevunderlaget 
på våra egna program riskerar att minska. Tillkomsten kan medföra att program eller skola 
tvingas lägga ner och det kan medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-06 
Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Drottnings Blankas Gymnasieskola i 
Falkenberg. 
Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun 
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Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan om utökning av utbildningsutbud vid Drottning000 
Blankas Gymnasieskola i Falkenberg. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08  42 (50) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   76  Remiss från Skolinspektionen ansökan om nyetablering 
fristående gymnasieskola vid Vesterhavsgymnasiet i 
Falkenbergs kommun 

Dnr 2015 BUN0091 
 

Sammanfattning 
Rosensparre AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs 
kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Ansökan avser en utökning av befintligt 
utbildningsutbud med det nationella programmet Teknikprogrammet med den nationella 
inriktningen Informations- och medieteknik. 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 5 maj 2015. 
 
Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer 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. Antalet utbildningsplatser 
riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever. 
Tillkomsten av fler fristående gymnasieskolor begränsar Hylte kommuns möjligheter att i 
framtiden erbjuda alla inriktningar av förekommande nationellt program. 
 
Etableringen av en fristående gymnasieskola eller utökning av program på en fristående 
gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns skolorganisation negativt då elevunderlaget 
på våra egna program riskerar att minska. Tillkomsten kan medföra att program eller skola 
tvingas lägga ner och det kan medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-24 
Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Rosensparre AB : Vesterhavsgymnasiet i 
Falkenbergs kommun 
Remiss från Skolinspektionen ansökan om nyetablering fristående gymnasieskola vid 
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan från Rosensparre AB om nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen 
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  §   77  Remiss Skolinspektionen ansökan om godkännande av 
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola 
vid Ljud & Bildskolan i Halmstad  

Dnr 2015 BUN0094 
 

Sammanfattning 
Ljud och Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. 
läsåret 20165/2017. Ansökan avser en utökning av befintligt utbildningsutbud med det 
nationella programmet Teknikprogrammet med den nationella inriktningen Informations- 
och medieteknik. 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 5 maj 
2015. 
 
Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer 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. Antalet utbildningsplatser 
riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever. 
Tillkomsten av fler fristående gymnasieskolor begränsar Hylte kommuns möjligheter att i 
framtiden erbjuda alla inriktningar av förekommande nationellt program. 
 
Etableringen av en fristående gymnasieskola eller utökning av program på en fristående 
gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns skolorganisation negativt då elevunderlaget 
på våra egna program riskerar att minska. Tillkomsten kan medföra att program eller skola 
tvingas lägga ner och det kan medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-24 
Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Ljud och Bildskolan LBS AB Halmstad 
Remiss Skolinspektionen ansökan om godkännande av huvudman för utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola vid Ljud & Bildskolan i Halmstad 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan om utökning av utbildningsutbud vid Ljud och 
Bildskolan LBS AB i Halmstad. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen 
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  §   78  Remiss från Skolinspektionen Ansökan Aspero friskolor 
AB om nationellt godkänd idrottsutbildning Aspero 
Idrottsgymnasium Halmstad fr o m läsåret 2016-2017 

Dnr 2015 BUN0136 
 

Sammanfattning 
Aspero friskolor AB  i har hos Skolinspektionen ansökt om ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero Idrottsgymnasium i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret2016/2017. 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 5 juni 2015. 
 
Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer 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. Antalet utbildningsplatser 
riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever. 
Tillkomsten av fler fristående gymnasieskolor begränsar Hylte kommuns möjligheter att i 
framtiden erbjuda alla inriktningar av förekommande nationellt program. 
 
Etableringen av en fristående gymnasieskola eller utökning av program på en fristående 
gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns skolorganisation negativt då elevunderlaget 
på våra egna program riskerar att minska. Tillkomsten kan medföra att program eller skola 
tvingas lägga ner och det kan medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-26 
Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Aspero friskolor AB i Halmstad 
Remiss från Skolinspektionen Ansökan Aspero friskolor AB om nationellt godkänd 
idrottsutbildning Aspero Idrottsgymnasium Halmstad fr o m läsåret 2016-2017 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan om utökning av utbildningsutbud vid Aspero friskolor 
AB i Halmstad. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Skolinspektionen 
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  §   79  Bidrag till Bris region Syd 2015  
Dnr 2015 BUN0132 
  
Sammanfattning 
BRIS- Barnens rätt i Samhället har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 
om  
21 870 kronor. Belopp är framräknat utifrån 10 kr per i Hylte kommun inskrivet barn.  
 
BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt och 
kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Verksamheten är till stor del bidragsstyrd.  
 
Ansökan om bidrag för verksamheten inom BRIS region Syd har tidigare beviljats från Hylte 
kommun.  
Barn- och ungdomsnämnden har för 2014 beviljat föreningen 4000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-23 
Ansökan från föreningen BRIS region Syd 
   
   

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS 
region Syd beviljas med 4000 kronor. 
 
 

Beslutet skickas till: 
BRIS region Syd  
Östra Rönneholmsvägen 7  
211 47 Malmö 
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  §   80  Val av personuppgiftsombud för barn- och 
ungdomsnämnden  

Dnr 2015 BUN0113 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för de personregister som förs i verksamheten 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 ett ombud utses. 
 
Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden utser kommunjurist 
Anna Hedqvist till personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Erik Wikström 2015-03-31 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser Anna Hedqvist som personuppgiftsombud för barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Anna Hedqvist 
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  §   81  Övrigt 
Dnr 2015 BUN0010 
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