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Plats och tid 

 
Barn och ungdomskontoret kl 13.00 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 
 Magnus Rasmusson (S)  
 Stefan Yngstrand (FP) §18-23 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagare Mikael Falk barn och ungdomschef §18-25 
 Terese Borg ekonom §21 
 Catharina Påhlman enhetschef individ- och familjeomsorgen §24-25 
  
  
Utses att justera Magnus Rasmusson   
Justeringens tid 2012-03-05   
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §18 - 25 
§ 24-25 Sekretess 

    Maria Tholin   
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Magnus Rasmusson (S) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  
Sammanträdesdatum 2012-02-29
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2012-03-06 

Datum för anslags 
nedtagande  

 
2012-04-03 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunledningskontoret 

  
Underskrift  
  
  Maria Tholin  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   18  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 
 

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

 1 Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 
 2 Anmälan av nya ärenden 
 
 3 Meddelande och information 
 
 4 Mål- och resursplan 2013-2015 
 
 5 Motion: Utnyttjande av skolskjutsar ( 2011 KS0224 ) 
 
 6 Ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Ljungby kommun 
 
 7 Begäran om yttrande gällande individärende 
 
8 Individärende – Fortsatt placering enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen 
 
Magnus Rasmusson (S) utses att jämte ordförande Tommy Edenholm (KV) justera barn 
och ungdomsnämndens arbetsutskotts protokoll måndagen den 5 mars.     
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  §   19  Anmälan av nya ärende 
 

Sammanfattning 
 
Barn och ungdomschef Mikael Falk anmäler ett skolpliktsärende för behandling vid barn 
och ungdomsnämndens sammanträde den 14 mars. 
 

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
 Skolpliktsärendet behandlas vid barn och ungdomsnämndens sammanträde den 14 mars.  
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  §   20  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 
 
 
Barn och ungdomsnämndens presidium kallas till samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 13 mars kl 08.30.  
 
Verksamhetsberättelse för 2011 gällande POSOM informeras. 
 
Aktuell barnomsorgsstatistik informeras. 
 
Utökning av 2-3 lärartjänst inom grundskolan kommer genomföras med finansiering via 
Migrationsverket. 
 
Den 22 november kommer en krisledningsövning genomföras i regi av räddningstjänsten. 
 
Fr.o.m. v 10 erbjuds grundläggande vuxenutbildning vid Hyltebygdens Lärcentrum. 
 
 

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
  Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   21  Mål- och resursplan 2013-2015 MRP 
Dnr 2012 BUN0001 
 

Sammanfattning 
 
Förslag till Mål och resursplan 2013-2015 med tillhörande serviceåtaganden och 
utvecklingsmål.  
 
Förslag att utöver ram äskar medel med totalt 12 447,5 tkr för Mål och resursplan 2013-
2015, fördelat mellan år 2013 2 593,2 tkr, 2014 3 780,8 tkr och 2015 6 073 tkr. 
 
Alternativt:  
Barn och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
verkställa åtgärder enligt Konsekvensbeskrivning utebliven kompensation för prisökningar 
2013. Barn- och ung-domsnämnden beslutar förändra serviceåtaganden 2013 för 
grundskolan i enlighet med Konsekvens-beskrivning utebliven kompensation för 
prisökningar 2013.                     
 

Beslutsunderlag 
Mål och resursplan 2013-2015 för barn och ungdomsnämnden. 
Konsekvensbeskrivning utebliven kompensation för prisökningar 2013.    
 

Yrkande 
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar med medhåll från Stefan Yngstrand (FP) och Magnus 
Rasmusson (S) att barn och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av barn och 
ungdomskontorets redovisning och förslag till beslut och avstår på dagens möte från att ta 
ställning till dessa förslag för att ge ledamöterna i barn och ungdomsnämnden en möjlighet 
att i respektive parti diskutera barn- och ungdomskontorets redovisning och förslag till 
beslut. 
                  

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
 Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av barn och ungdomskontorets 
redovisning och förslag till beslut och avstår på dagens möte från att ta ställning till dessa 
förslag för att ge ledamöterna i barn och ungdomsnämnden en möjlighet att i respektive 
parti diskutera barn- och ungdomskontorets redovisning och förslag till beslut. 
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  §   22  Motion: Utnyttjande av skolskjutsar. (2011 KS0224) 
Dnr 2011 BUN0460 

 
Svar motion: Utnyttjande av skolskjutsar 
 

Sammanfattning 
 
Barn och elevers rätt till skolskjuts har i samband med antagandet av den nya skollagen 
kommit att förstärkas. Skolskjuts är i den nya skollagen formulerad som en rättighet och 
kommunernas beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär i enlighet med skollagens 
bestämmelser.  
 
Rätten till skolskjuts ges mellan skola och hem om sådan skjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Kommunen ska pröva dessa förutsättningar individuellt, men får 
sedan fritt organisera skolskjutsen utifrån exempelvis trafikförhållandena.  
  
Någon skyldighet för kommunerna att anordna skolskjuts till och från fritidshemmet finns 
inte enligt skollagen, en elevs eventuella funktionshinder har ingen betydelse i det 
avseendet. Rätten till skolskjuts gäller mellan skolan och hemmet. Det finns inte med 
hänsyn till ekonomiska förutsättningar möjlighet att berättiga samtliga elever i grundskolan 
skolskjuts, därför görs prioriteringen via Hylte kommuns tillämpningsföreskrift som reglerar 
rätten till skolskjuts. 
 
Hylte kommuns tillämpningsföreskrift avseende skolskjuts är fastställd av barn och 
ungdomsnämnden och har vid något tillfälle reviderats.   
 
Barn och ungdomskontoret som förvaltningsorgan får inte grunda sina avgöranden och 
beslut på hänsyn tagna till andra omständigheter än sådan enligt gällande författning, i det 
här fallet skollagens bestämmelser avseende skolskjuts.  
 
Objektivitetsprincipen innebär att förvaltningsmyndigheten skall i sin verksamhet beakta 
alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 
 
Likhetsprincipen måste för att kunna hävdas fyllas ut med rättsregler/tillämpningsregler som 
tydligt anger vilka omständigheter som får eller inte får läggas till grund för ett beslut. Det 
är av stor vikt för all ärendehandläggning att omgärdas av kända och konsekvent tillämpade 
rättsregler för att kunna hävda objektiviteten i handläggningsförfarandet, dvs att inga 
obehöriga hänsyn tas som kan ifrågasätta principen om ett objektivt beslutsförfarande.  
 
Om rätten till skolskjuts skall komma att avgöras på huruvida det finns plats eller inte, eller 
om rätten ska avgöras mot bakgrund av prioritering av olika bakgrundsfaktorer kan 
objektivitetsprincipen sättas ur spel vilket bidrar till en otrygg ärendehandläggning.   
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Enligt Hanna Åkesson, utredare vid avdelning för lärande och arbetsmarknad vid Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) omfattas inte elever inom fritidshemmens verksamheter av 
rätten till skolskjuts, man känner heller inte till någon kommun där skolskjuts erbjuds till 
och från fritidshemmens verksamhet. Vid kontroll av gällande riktlinjer för skolskjuts inom 
grundskolan i Halmstads kommun framgår att elever inom fritidshemmens verksamhet inte 
omfattas av rätten till skolskjuts.   
 
Barn och ungdomskontoret föreslår därför ingen förändring eller komplettering av 
nuvarande tillämpningsföreskrift. 
 

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen ovanstående som svar på 
motion. 
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  §   23  Ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola 
i Ljungby kommun, dnr 32-2012:1036 

Dnr 2012 BUN0070 
 

Sammanfattning 
 
Ljungby fria gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud-
man för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Hylte 
kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Kommunens remissvar i ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 
2012. 
 
Ansökan från Ljungby fria gymnasium avser en utökning av befintligt utbildningsutbud med 
Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap.  
 
Under läsåret 2011/2012 studerar inga elever från Hylte kommun i Ljungby, vare sig i 
kommunala eller vid fristående gymnasieskola.  
 
Barn och ungdomskontoret föreslår 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 därför avstår från yttrande i ärendet.  
 
 

Barn och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att till 
Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är berörd på det sätt som enligt förordning 
skall ligga till grund för bedömning och därför avstår från yttrande i ärendet. 
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  §   24  Begäran om yttrande gällande individärende 
Dnr 2011 BUN0357 
    
Dnr 9.2-18983/2011 
 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 
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  §   25  Individärende- Fortsatt placering enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).   
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