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Plats och tid 

 
Rydöbruks skola kl. 13.00 – 15.40 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordf. Mensur Dushi (S) 
 Maria Hedin (S) John Sundling (S) 
 Stefan Yngstrand (FP) Kjell Wåxnäs (M) 
 Ann-Sofie Lind (KV)  
   
Övriga deltagare Oskar Åhrén, sekreterare, §§ 17-26 Maria Tholin, administrativ  
 Terese Borg, ekonom, §§ 17-26 samordnare, §§ 17-26 
   
   
   
   
   
   
   
Utses att justera Maria Hedin  
Justeringens tid 2012-03-19  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer 17-26 

  Oskar Åhrén   
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Maria Hedin (S) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämnden
  
Sammanträdesdatum 2012-03-14
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2012-03-20 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2012-04-10 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunhuset, Hyltebruk 

  
Underskrift  
  
 Oskar Åhrén 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   17  Fastställande av ärendelista och val av justerare 

Ärendelista 
§   17  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   18  Anmälan av nya ärenden 3 

§   19  Meddelande och information 2012 4 

§   20  Delegationsbeslut BUK 5 

§   21  Delegationsbeslut IFO 6 

§   22  Mål- och resursplan 2013-2015 7 

§   23  Motion: Utnyttjande av skolskjutsar. (2011 KS0224) 10 

§   24  Strategi för Informations- och Kommunikationsteknik 12 

§   25  Förlängd prövolicens för barns behov i centrum (BBIC) 13 

§   26   Föreläggande om vite gentemot vårdnadshavare 14 

 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Maria Hedin (S) till 
justerare. 
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  §   18  Anmälan av nya ärenden 
  
 
Inga ärenden anmäldes. 
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  §   19  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 
 
 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse POSOM, 2011 
 
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. 
 
Tommy Edenholm (KV) informerar om kursen om Lex Sarah som Region Halland anordnat 
i Varberg. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   20  Delegationsbeslut BUK 
Dnr 2012 BUN0006 
 
 

Sammanfattning 
2-6. Yttrande till KS och Skolverket över ansökningar om friskola i annan kommun 
 
5-15. Attesträtt 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg – obetalda avgift, DZ 
 
7-5. Beslut avstängning skolbarnomsorg – obetalda avgift, LJ 
 
7-5. Beslut avstängning skolbarnomsorg – obetalda avgift, TA 
 
7-5. Beslut avstängning skolbarnomsorg – obetalda avgift, ZA 
 
8-14. Fastställande av läsårstider, förskoleklass/grundskolan 
 
10-14. Fastställande av läsårstider, gymnasiet 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   21  Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 
 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2012-02-01 – 2012-02-29. 
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut för perioden 2012-02-01 – 2012-02-29 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   22  Mål- och resursplan 2013-2015  
Dnr 2012 BUN0001 
 
 

Sammanfattning 
Förslag till Mål och resursplan 2013-2015 
 
Barn och ungdomsnämnden antar förslag till Mål och resursplan 2013-2015 med tillhörande  
serviceåtaganden och utvecklingsmål.  
 
Barn och ungdomsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram 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. Om Kommunfullmäktige beviljar IT-investering äskar Barn och 
ungdomsnämnden även tilläggsanslag för kapitalkostnaderna med totalt 1 953 tkr fördelat 
mellan åren 2013: 217 tkr, 2014: 651 tkr och 2015: 1 085 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 ungdomsnämnden beslutar förändra serviceåtaganden 2013 för 
grundskolan i enlighet med Konsekvensbeskrivning utebliven kompensation för 
prisökningar 2013.                     
            

Beslutsunderlag 
Mål och resursplan 2013-2015 för barn och ungdomsnämnden. 
Konsekvensbeskrivning utebliven kompensation för prisökningar 2013.                     
Taxebilaga, blankett 6 och IT-investeringar för skolan, MRP 2012-2014 
 
Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att: 
 

 Barn och ungdomsnämnden antar och överlämnar till MRP-beredningen förslag till 
Mål och resursplan 2013-2015 med tillhörande serviceåtaganden och 
utvecklingsmål.  

 
 Barn och ungdomsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram för Mål och resursplan 

2013: 2 593,2 tkr, 2014: 3 780,8 tkr och 2015: 6 073 tkr.  
 

 Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen tar ett initiativ och ger 
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag som skulle underlätta 
rekrytering av svårrekryterade personalgrupper.  

 
Mensur Dushi (S) med, bifall från socialdemokraterna, yrkar att: 
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 Förslag till Mål- och resursplan 2013-2015. Hos kommunfullmäktige begära utökad 
budget för 2013 med totalt 8800 tkr fördelat enligt nedan: (motsvarande äskanden 
för 2014-2015 till uppräknad nivå) 

 
 Barn- och ungdomsnämndens vision och övergripande mål är utgångspunkter vad 

gäller serviceåtagande, strävansmål och när det gäller att prioritera verksamheter. 
De socialdemokratiska ledamöterna konstaterar att Hylte Alliansens budgetramar de 
senaste åren kraftigt begränsat nödvändiga satsningar. Bland annat när det gäller 
antal platser och nyckeltal (antal medarbetare) i förskolan, fritids och skola. Den 
alarmerande situationen när det gäller våra barn och ungdomars kunskapsnivå för att 
uppnå godkända betyg i årskurs 9 är tyvärr idag ett välkänt faktum.     

 
 För att möjliggöra nödvändiga satsningar på att stötta våra barn och ungdomar i det 

livslånga lärandet yrkar vi på att barn- och ungdomsnämndens ram utökas enligt 
nedan: 

 
o 2,6 miljoner – kompensation för lönekostnader och inflation 
o 1,5 miljoner – grundskola (bemanning) 
o 3,5 miljoner – tre nya förskoleavdelningar pga. stora barngrupper 
o 0,5 miljoner – fritids (bemanning) 
o 0,5 miljoner – fortsatt verksamhet Hälsopedagog 
o 0,2 miljoner – hemspråksundervisning (lagkrav) 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja- röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 
 
Nej-röst för bifall till Mensur Dushis (S) yrkande. 
 
Ledamot/ tjänstgörande ersättare  Ja-röst  Nej-röst  Avstår från att rösta 
Tommy Edenholm (KV)   x 
Stefan Yngstand (FP)   x 
Mensur Dushi (S)    x 
Maria Hedin (S)    x 
Ann-Sofi Lind (KV)   x 
Kjell Wåxnäs (M)  x 
John Sundling (S)   x 
Summan    4  3 
 
Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande mot tre nej-röster för Mensur 
Dushis (S) yrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Tommy 
Edenholms (KV) yrkande. 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 Barn och ungdomsnämnden antar och överlämnar till MRP-beredningen förslag till 

Mål och resursplan 2013-2015 med tillhörande serviceåtaganden och 
utvecklingsmål.  

 
 Barn och ungdomsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram för Mål och resursplan 

2013: 2 593,2 tkr, 2014: 3 780,8 tkr och 2015: 6 073 tkr.  
 

 Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen tar ett initiativ och ger 
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag som skulle underlätta 
rekrytering av svårrekryterade personalgrupper. 

 
 
Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Mensur Dushis (S) yrkande. 

  

Beslutet skickas till: 
kommunstyrelsen 
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  §   23  Motion: Utnyttjande av skolskjutsar. (2011 KS0224) 
Dnr 2011 BUN0460 
 
 

Sammanfattning 
Barn och elevers rätt till skolskjuts har i samband med antagandet av den nya skollagen1 
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 beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen ovanstående som svar på 
motionen. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   24  Strategi för Informations- och Kommunikationsteknik 
Dnr 2012 BUN0084 
 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomskontoret föreslår Barn- och ungdomsnämnden antaga Strategi för 
Informations- och Kommunikationsteknik. 
 

Beslutsunderlag 
Informations- och Kommunikationsteknik Strategi 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Barn- och ungdomsnämnden antar Strategi för Informations- och Kommunikationsteknik 
 
Tilläggsyrkande 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande 
tilläggsyrkande: 
 

 Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att kommunledningskontoret frigör 
resurser från Ekonomi- och IT enheten med uppgift att samordna och stödja den IT-
satsning för lärare och elever som nu pågår. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar Strategi för Informations- och Kommunikationsteknik. 
 
Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att kommunledningskontoret frigör resurser från 
Ekonomi- och IT enheten med uppgift att samordna och stödja den IT-satsning för lärare 
och elever som nu pågår. 
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  §   25  Förlängd prövolicens för barns behov i centrum (BBIC) 
Dnr 2012 BUN0080 
 
 

Sammanfattning 
Hylte kommun har sedan 2008-09-17 haft prövolicens för att implementera och arbeta med 
BBIC. Under tiden för prövolicens har denna förlängts vid två tillfällen till 2011-09-16 samt 
till 2012-04-01. 
 
Utifrån den senast reviderade utbildnings- och implementeringsplanen har återstående 
arbete genomförts. Dessutom kommer enheten att utbilda fler lokala utbildare samt 
fortsättningsvis arbeta aktivt med nya medarbetares utbildning samt fördjupningstillfällen 
lokalt och inom ramen för länets nätverk. 
 
Utifrån ovanstående samt redovisade uppgifter i ansökan, avser nu Individ- och 
Familjeomsorgens Barn- och Ungdomsenhet i Hylte kommun att ansöka om ordinarie 
licens. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om ordinarie licens BBIC 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ansöka om ordinarie licens för BBIC hos 
Socialstyrelsen. 
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  §   26   Föreläggande om vite gentemot vårdnadshavare 
Dnr 2012 BUN0073 
 
 

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 
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