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Plats och tid 
 

Lärcentrum 
Kl. 13:00 – 16:30 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande Dorothea Nilsson (M) 
 Magnus Rasmusson (S) vice ordf. John Sundling (S) 
 Cathrine Lundström (C)  Maria Hedin (S) 
 Stefan Yngstrand (FP) §§ 36-45, 52, 53 
  
Övriga deltagare Birgitta Bengtsson (C) § 38 Malin Thydén-Kärrman, IT § 38 
 Mikael Falk, barn- och ungdomschef Fredrik Norberg, rektor § 38 
 Juha Rankinen, LONA § 38 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
 Emma Landin, LONA § 38  
 Jeanette Sturedahl, LONA § 38  
 Bitte Rosén Nilsson, LONA § 38 
 Josefine Eirefelt, fritids- och folkhälsochef § 38 
 Erika Erlingson, folkhälsoutvecklare § 38 
  
Utses att justera Maria Hedin (S)  
Justeringens tid 2013-05-31  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 36-53 

  Åsa Johansson Sekretess  §§ 46-51 
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Maria Hedin (S) 
  ANSLAG/BEVIS 

   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-05-29 
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunledningskontoret 
 

  
Underskrift  
  
 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   36  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 
 
Sammanfattning 
§   36  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   37  Anmälan av nya ärenden 3 

§   38  Meddelande och information 2013 4 

§   39  Delegationsbeslut BUK 2013 5 

§   40  Delegationsbeslut IFO 2013 6 

§   41  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 7 

§   42  Bokföringsmässiga avskrivningar 8 

§   43  Handkassa Sunnanängs förskola 9 

§   44  Information MRP 10 

§   45  Övrigt 11 

§   46  Ansökan nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 12 

§   47  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken 13 

§   48  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 14 

§   49  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken 15 

§   50  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 16 

§   51  Extra ärende - Föreläggande med anledning av brott mot skolplikten 17 

§   52  Extra ärende  - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Torup 18 

§   53  Extra ärende - Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 19 

 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Maria Hedin (S) att 
tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   37  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 
 

Sammanfattning 
Följande frågor anmäls; 
 

 Maria Hedin (S): Droger 
 Stefan Yngstrand (FP): Papperslösa 

 
Frågorna behandlas under § 45 Övrigt. 
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  §   38  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 
 
Sammanfattning 
11:30 – 12:45 Lunch med LONA projektet Hylte naturskola på Lindekullen 
13:00 – 13:30 Slutpresentation LONA projektet Hylte naturskola 
13:30 – 14:00 Presentation välfärdsredovisningen 
14:00 – 14:30 Information om läsplattor 
14:30 – 15:00 Fredrik Norberg informerar om sin verksamhet 
 
Beslut kommunstyrelsen 
 

 Översyn publiceringsrutiner 
 Resultatbalansering 2012 
 Uppföljning efter 3 månader 
 Ansökningar fristående gymnasieskolor 

 
Socialstyrelsens beslut efter tillsyn Bryggan, dnr 2013 BUN0071 
 
Beslut om bidrag från Stiftelsen H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige, dnr 
2012 BUN0288 
 
Beslut kommunfullmäktige 
 

 Förskoleverksamheten Hyltebruk 
 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 
 
Delårsrapport 1 2013 Familjerådgivningen 
 
Tommy Edenholm (KV) informerar om att han som barn- och ungdomsnämndens 
ordförande och Mensur Dushi (S) som fadderpolitiker på Sörgården, deltagit när man firade 
att man fått utmärkelsen grön flagg Sörgårdens förskola på förskolans dag. Flaggan är en 
symbol från organisationen Håll Sverige rent och delas ut till skolor som arbetar aktivt med 
hållbar utveckling. 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   39  Delegationsbeslut BUK 2013 
Dnr 2013 BUN0008 
 
Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2013-04-15 – 2013-05-21 
Lista över anställningar april 
Mottagande av elever vuxenutbildning 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   40  Delegationsbeslut IFO 2013  
Dnr 2013 BUN0009 
 
Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2013-04-01 – 2013-04-30 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   41  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 
 
Sammanfattning 
Barn och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 442 tkr för 
perioden januari till april jämfört med periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 
avvikelse med 1 345 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 69, 2013-05-15 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-05-07 
Budgetuppföljning efter 4 månader 
Ärendebeskrivning 2013-05-07 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognos 4 månader. 
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  §   42  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2013 BUN0025 
 
Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 3 stycken osäkra fordringar 
avseende barn och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 2 272,35 kronor. Detta 
innebär att fordringarna i praktiken kvarstår mot gäldenärerna men att de inte längre finns 
med i bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens 
fordringar i bokslutet blir mer rättvisande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 70, 2013-05-15 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/Terese Borg 2013-04-29 
Specifikation osäkra fordringar konto 1514 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 3 stycken 
osäkra fordringar till en summa av 2 272,35 kronor. 
 
  
Beslutet skickas till: 
Ekonomi- och IT enheten 
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  §   43  Handkassa Sunnanängs förskola 
Dnr 2013 BUN0111 

Sammanfattning 
Redovisningen av handkassan för Sunnanängs förskola har försvunnit i posthanteringen. 
Den skickades i början av januari med internposten till ekonomikontoret men har inte 
kommit fram. Rektor Anita Laweson är informerad och godkänner att ny handkassa á 500 kr 
betalas ut till Sunnanängs förskola, Barbro Englund. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 71, 2013-05-15 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/Terese Borg 2013-04-15 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner utbetalning med 500 kr för ny handkassa till Barbro 
Englund, Sunnanängs förskola Unnaryd. 
 
  
Beslutet skickas till: 
Ekonomi- och IT enheten 
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  §   44  Information MRP 
Dnr 2013 BUN0144 
 
Sammanfattning 
Information om att mål- och resursplan 2014-2016 (MRP) kan komma att beslutas av 
kommunfullmäktige i november istället för i juni. 
 
Barn- och ungdomskontoret kommer att göra ett utkast till detaljbudget baserad på MRP-
beredningens liggande förslag i september. 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   45  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 
 
Sammanfattning 
Frågor som diskuteras;  
 

 Maria Hedin (S): Droger. Vad gör skolorna för att förebygga droganvändande? 
Mikael Falk informerar om arbetet i skola och socialtjänst. Stefan Yngstrand 
informerar om ett förebyggande projekt som drivits inom polisen. 
 

 Stefan Yngstrand (FP): Papperslösa. Information om ny lagtext som ger minderåriga 
papperslösa flyktingar möjlighet att gå i förskola/ skola. Stefan Yngstrand meddelar 
jäv i sådana kommande frågor. 
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  §   46  Ansökan nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 
7 § föräldrabalken 

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

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-29  13 (19) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   47  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
10a § föräldrabalken 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   48  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

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

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

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-29  16 (19) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   50  Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   51  Extra ärende - Föreläggande med anledning av brott mot 
skolplikten 

Dnr 2012 BUN0265 
 
 
Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
   
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-29  18 (19) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   52  Extra ärende  - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Torup 
Dnr 2013 BUN0169 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har upprättat en samrådshandling för Väg 150, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
i Torup samt en förstudie. Trafikverket önskar få in synpunkter och yttranden på 
samrådshandlingen från Hylte Kommun, senast 2013-06-07. 
 
Väg 150 går tvärs igenom Torups samhälle för att strax utanför orten ansluta till 
Nissastigen, väg 26. Väg 150 är den genaste vägen från bland annat hamnen i Falkenberg, 
vilket gör att många tunga transporter väljer den. 
Generellt upplevs trafikmiljön som sliten och otydlig. Det som sannolikt gör att 
trafiksituationen upplevs problematisk för de oskyddade trafikanterna är den höga andelen 
tung trafik i kombination med låg standard på trottoarer/gång- och cykelvägar samt att 
vägen behöver korsas på flera ställen. 
 
Projektmålen är att;  

 Att skapa säkra och trygga förbindelser för oskyddade trafikanter längs och tvärs väg 
150 genom Torup 

 Köbildning för motortrafikfordon och konflikter (trafiksäkerhetsproblem) mellan 
järnvägstrafik och övriga fordon vid järnvägsövergången ska avhjälpas. 

 Att resa längs och tvärs väg 150 ska ske trafiksäkert för alla fordonsslag, med extra 
hänsyn till oskyddade trafikanter. 

 Det ska vara tryggt och säkert att ta sig över järnvägsövergången för alla trafikanter 
och under normala förhållanden ska köbildning inte uppstå (kollisionsrisk). 
Räddningsfordon ska aldrig hindras vid utryckning. 

 Fler ska vilja gå och cykla på orten, vilket bidrar till en bättre folkhälsa (motion), 
bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-05-28 
Trafikverkets Samrådshandling för Väg 150  
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Torup samt Förstudie 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker Trafikverkets förslag till Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i Torups samhälle. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Trafikverket registrator@trafikverket.se 

mailto:registrator@trafikverket.se
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  §   53  Extra ärende - Översyn och effektivisering av 
skolskjutsverksamhet 

Dnr 2013 BUN0145 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sammanträdet 14 maj 2013 barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att effektivisera och optimera skolskjutsverksamheten, och om 
behov finns, ta in extern hjälp för att genomföra detta. Åtgärden bedöms vara 
självfinansierande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 163, 2013-05-14 
 
Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att: 
 

- ”Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram 
offert/er från företag som erbjuder sig att optimera och sänka skolskjutskostnader. 
Uppdraget till barn- och ungdomskontoret är även att se över Hylte kommuns 
skolskjutsavtal och presentera eventuella besparingsmöjligheter i detta avtal, samt 
generellt se över hur barn- och ungdomsnämnden skulle kunna få ner kostnaderna 
för skolskjutsar i framtida skolskjutsavtal. Uppdraget ska redovisas till barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott 7 augusti 2013. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden delegerar till barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott 26 juni att besluta om vilket företag som ska erhålla uppdraget i första 
strecksatsen.” 

 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande.  
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

-  Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram 
offert/er från företag som erbjuder sig att optimera och sänka skolskjutskostnader. 
Uppdraget till barn- och ungdomskontoret är även att se över Hylte kommuns 
skolskjutsavtal och presentera eventuella besparingsmöjligheter i detta avtal, samt 
generellt se över hur barn- och ungdomsnämnden skulle kunna få ner kostnaderna 
för skolskjutsar i framtida skolskjutsavtal. Uppdraget ska redovisas till barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott 7 augusti 2013. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden delegerar till barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott 26 juni att besluta om vilket företag som ska erhålla uppdraget i första 
strecksatsen.”  
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