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Plats och tid 

 
Arbetsmarknads- och näringslivskontorets sammanträdesrum 
Kl. 08:00-10:00 

Beslutande Maria Hedin (S) ordförande 
 Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande 
 Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef 
 Arne Huseby, utvecklingsledare 
 Terese Borg, ekonom, §§ 108-112 
 Görgen Hildingsson, förskolechef § 108 
 Marie Blomqvist, personal Sörgården § 108 
 Lillemor Johansson, personal Sörgården § 108 
 Erik Wikström, nämndsekreterare 
  
  
  
Utses att justera Lennart Ohlsson (C)  
Justeringens tid 2015-06-05  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 107-112 

  Erik Wikström   
 Ordförande  

 
  Maria Hedin (S) 
 Justerande  

 
  Lennart Ohlsson (C)  
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  
Sammanträdesdatum 2015-06-03
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunledningskontoret 

  
Underskrift  
  
 Erik Wikström 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   107  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2015 BUN0005 
 
Sammanfattning 
§   107  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   108  Meddelande och information 2015 3 

§   109  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 4 

§   110  Bokföringsmässiga avskrivningar 2015 5 

§   111  Övrigt 6 

§   112  Extra ärende: Gymnasieskolan 7 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Lennart 
Ohlsson (C) att tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 
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  §   108  Meddelande och information 2015 
Dnr 2015 BUN0004 
 
Besök Görgen Hildingsson, Lillemor Johansson och Marie Blomqvist från Sörgårdens 
förskola.  
 
Information om inspektioner och yttranden Arbetsmiljöverket 
 
Information om nybyggnationer 
 
Aktuella statsbidrag  
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   109  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 
Dnr 2015 BUN0001 
 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till maj redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ 
avvikelse mot budget med 9 457 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 5 595 
tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stigert Pettersson 2015-06-01 
Budgetuppföljning maj 
Ärendebeskrivning kommentar till avvikelser efter 5 månader. 
 
 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar prognos 5 månader till Kommunstyrelsen. 
 
Tilläggsyrkande  
Lennart Ohlsson (C) yrkar att 
”inför nämndens möte den 17 juni skall en närmare uppföljning och särredovisning av 
interna och externa gymnasiekostnader ske.” 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller kontorets 
förslag till beslut och Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar prognos 5 månader till Kommunstyrelsen. Inför 
nämndens möte den 17 juni skall en närmare uppföljning och särredovisning av interna och 
externa gymnasiekostnader ske. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   110  Bokföringsmässiga avskrivningar 2015 
Dnr 2015 BUN0200 
 

Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 48 stycken osäkra fordringar 
avseende barn- och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 56 358,64 kr. Detta 
innebär att fordringarna i praktiken kvarstår mot gäldenärerna men att de inte länge finns 
med i bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens 
fordringar blir mer rättvisande. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terese Borg 2015-05-27 
Specifikation osäkra fordringar konto 1514 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 48 
stycken osäkra fordringar till en summa av 56 358,64 kr. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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  §   111  Övrigt 
Dnr 2015 BUN0010 
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  §   112  Extra ärende: Gymnasieskolan  
Dnr 2015 BUN0219 
 
Yrkande  
Maria Hedin (S) yrkar: 
 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden om ett antagningsstopp läsåret 2015-
16 för Hylte Gymnasieskola. 

Arbetsutskottet föreslår Barn och ungdomsnämnden att ge barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att utreda hur man kan skapa möjligheter till samordningsvinster mellan IM och 
Hylte gymnasieskola i Unnaryd. Detta för att se vilka eventuella möjligheter det finns till 
samordning mellan verksamheterna. Samt att undersöka vad som krävs för att kunna erbjuda 
eleverna på IM att kunna läsa för behörighet att söka högskoleförberedande program. 
Utredningen ska vara färdig till Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 augusti.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller Maria 
Hedins (S) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden om ett antagningsstopp läsåret 2015-
16 för Hylte Gymnasieskola. 
Arbetsutskottet föreslår också Barn och ungdomsnämnden att ge barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att utreda hur man kan skapa möjligheter till 
samordningsvinster mellan IM och Hylte gymnasieskola i Unnaryd. Detta för att se vilka 
eventuella möjligheter det finns till samordning mellan verksamheterna. Samt att undersöka 
vad som krävs för att kunna erbjuda eleverna på IM att kunna läsa för behörighet att söka 
högskoleförberedande program. Utredningen ska vara färdig till Barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 19 augusti. 
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