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Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 
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  §   128  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 
 
Sammanfattning 
§   128  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   129  Anmälan av nya ärenden 3 

§   130  Meddelande och information 2013 4 

§   131  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 5 

§   132  Handkassa till särskolan Örnaskolans högstadium 6 

§   133  Omvärldsanalys 2013 7 

§   134  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 8 

§   135  Motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan 10 

§   136  Delegationsordning 12 

§   137  Remiss plansamråd detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. 13 

§   138  Köhantering till förskolan 14 

§   139  Information MRP 15 

§   140  Övrigt 16 

§   141  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 17 

§   142  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 18 

§   143  Ansökan om fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 19 

§   144  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 20 

§   145  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 21 

§   146  Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 22 

§   147  Extra ärende – Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 23 

§   148  Övrigt 2 24 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer 
 att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera §§ 128, 141- 
146 i protokollet. Stefan Yngstrand (FP) väljs till att tillsammans med ordförande justera §§ 
129-140 och § 147.  
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  §   129  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 
 

Tommy Edenholm (KV) anmäler behov av samråd med Hyltebostäder. 
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  §   130  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 
 
Sammanfattning 
Kartläggning Lärcentrum, dnr 2012 KS0239 
 
Verksamhetsplan Lärcentrum, dnr 2013 BUN0238 
 
Beslut inspektionen för vård och omsorg, dnr 2013 BUN0242 
 
Beslut skolinspektionen ansökan Drottning Blankas gymnasieskola, dnr 2013 BUN0081 
 
Beslut skolinspektionen ansökan Lichron teknik gymnasieskola, dnr 2013 BUN0138, 2013 
BUN0139 
 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Protokollsutdrag § 232 
 
Tommy Edenholm (KV) informerar om att presidiet deltar i aktualitetskonferens med 
Skolverket 23 januari 
 
Information kring skrivelse från föräldrar till barn i förskolan i Unnaryd 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   131  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 
 
Sammanfattning 
Totalt för perioden januari-augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse mot budget med 1 527 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 1 685 
tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-09-25 
Budgetuppföljning augusti 
Ärendebeskrivning kommentarer till avvikelser efter 8 månader 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 8 månader till kommunstyrelsen. 
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  §   132  Handkassa till särskolan Örnaskolans högstadium 
Dnr 2013 BUN0221 
 
Sammanfattning 
Personal på särskolan Örnaskolans högstadium önskar utöka nuvarande handkassa från  
500 kr till 1000 kr. Ansvarig för handkassan kommer att vara Kristina Bäckman 
specialpedagog. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Terese Borg 2013-08-29 
Brev från Kristina Bäckman, specialpedagog 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar utökad handkassa till 1000 kr för särskolan 
Örnaskolans högstadium, ansvarig Kristna Bäckman.  
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  §   133  Omvärldsanalys 2013 
Dnr 2013 BUN0005 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott vill prioritera diskussion kring följande i 
omvärldsanalysen; 
 

- Hylte kommuns egna gymnasieskolor 
- Pågående byggnationsprojekt, underhåll och kommande arbeten kring 

skolfastigheterna 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar föreslagen prioritering i omvärldsanalysen på 
sammanträdet 9/10. 
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  §   134  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden gav på sammanträdet 21 augusti 2013 barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att utifrån skolskjutsutredarens rekommendation, kontrollera 
gångavstånd till hållplats, restid och väntetid, i nuvarande skolskjutsplanering, att 
tillsammans med rektorerna ta fram ett förslag på hur skolskjutsplaneringen skulle kunna 
förändras, utifrån skolskjutsutredarens givna förutsättningar, att tillsammans med 
inblandade parter utreda hur en förändring/ minskning av skolskjutsar kan genomföras 
avtalsmässigt och tidsmässigt samt att till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott den 25 
september redovisa vad man kommit fram till gällande ovanstående uppdrag så beredning 
av eventuella behov av beslut kan göras inför barn- och ungdomsnämnden den 9 oktober. 
 
Under läsåret 2013/2014 är 437 st elever berättigade till skolskjuts utifrån nuvarande 
riktlinjer. Barn- och ungdomskontoret har kontrollerat och sammanställt avstånd mellan 
hem och påstigningsplats, restid och väntetid i den nuvarande skolskjutsorganisationen. 
Sammanställningarna är gjorda utifrån de förutsättningar och de verktyg som barn- och 
ungdomskontoret har kunnat använda sig av. 
 
De nuvarande riktlinjerna för skolskjuts inom Hylte kommun har stora brister och saknar 
bland annat text för att förtydliga servicenivå och ansvarsområden för olika aktörer. 
Översyn av dessa bör göras för att en optimering skall kunna ske. Efterlevnad och 
tillämpning av riktlinjer sker inte enligt likabehandlingsprincipen vilket bör säkerställas 
genom ny planeringsprocess och tydlighet i ansvar och delegation av beslut. De trafikavtal 
som finns idag löper ut 2018 och 2020. Uppdragsavtal mellan Hylte kommun och 
Hallandstrafiken finns inte och bör upprättas för att vi skall kunna äga och planera vår egen 
skolskjuts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-09-17 
Ärendebeskrivning översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 
Rapport förstudie skolskjuts Hylte kommun v1.0 Optiplan 
Riktlinjer för skolskjuts Hylte kommun 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden reviderar riktlinjer för 
skolskjuts, förtydligar beslutsrutiner gällande skolskjutsorganisationen samt upphandla 
skolskjutsoptimering enligt beslutsunderlag under förutsättning att sådant uppdrag kan 
finansieras med andra medel då barn- och ungdomskontoret inte har finansiering för detta i 
budget. 
 
Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att  
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- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för skolskjuts utifrån utredningens framlagda synpunkter. 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att förtydliga 
beslutsrutinerna gällande skolskjutsorganisationen. 

- Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skjuta till 
medel för upphandling av tjänsten skolskjutsoptimering samt programvara för 
skolskjuts. 

 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för skolskjuts utifrån utredningens framlagda synpunkter. 
 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att förtydliga 
beslutsrutinerna gällande skolskjutsorganisationen. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skjuta till 

medel för upphandling av tjänsten skolskjutsoptimering samt programvara för 
skolskjuts.  
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  §   135  Motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan 
Dnr 2013 BUN0190 
 
Sammanfattning 
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i 
förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan 
omfattar 15 timmar i veckan.  
 
I motionen föreslås: 

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort. 

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden 
förläggs under veckan. 

 
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§ ska ”Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan”. 
 
Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas. 
Enligt skollagen 2010:800 kap 8 § 2, allmänna bestämmelser förskolan, skall förskolan 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
 
I tillämpningsföreskrifter barnomsorg, dnr 2010 BUN0126 , antagna av barn- och 
ungdomsnämnden 2010-04-28,  står det att ”varje rektor/förskolechef fastställer 
schematiden för allmän förskola på enheterna”. Beslut görs utifrån budget-, personal- och 
lokalförutsättningar för den enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag 
beroende på de olika enheternas förutsättningar för att genomföra denna verksamhet.  
 
Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs 
under veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge 
praktiska och pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, 
personalresurser och lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för 
enheterna att ta emot allmän förskola barnen. I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§,  
 
För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta 
föräldrar få anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande 
t.ex. lunch: fler portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid 
matsituationen samt en översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. 
Personaltätheten över dagen kommer sannolikt att minska då man får ha personal jämt över 
veckans timmar och inte som idag, mest personal när flest barn är i verksamheten. Detta 
skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska verksamheten. Som det är nu, då 
rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den pedagogiska verksamhet som 
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enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk personal närvarar när 
antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja tider då deras 
barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och mer 
tillsynsmässig tid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-08-30 
Tillämpningsföreskrifter Barnomsorg Dnr 2010 BUN0126 
Sammanställningar placerade barn Hylte Kommun 2013-09-03 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomskontoret överlämnar svar på motion till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avstyrker motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen och barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar, 
samt överlämnar svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avstyrker motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen och barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar, 
samt överlämnar svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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  §   136  Delegationsordning  
Dnr 2013 BUN0213 
 
Sammanfattning 
Efter förändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 januari 2013 har socialtjänsten fått 
större möjligheter att besluta om uppföljning av ett barns situation. Besluten är en viktig del 
av den löpande handläggningsprocessen för individ- och familjeomsorgen, som därmed 
föreslår att besluten delegeras till tjänstemannanivå.  
 
De tillägg i delegationsordningen som föreslås är 
 

 17-17 Beslut om uppföljning av barnets situation när utredning avslutats utan beslut 
om insats (SoL 11 kap. 4 a), delegat: 1:e socialsekreterare,  

  
 17-18 Beslut om uppföljning av barnets situation efter avslutad placering (SoL 11 

kap. 4 b ), delegat: 1:e socialsekreterare.  
 
Ett tillägg föreslås även när det gäller beslut om ändring av betalningsmottagare för bidrag 
så att beslut kan fattas inte enbart när det gäller försäkringskassan som tidigare, utan även 
övriga myndigheter. Följande formulering föreslås 
 

 18-5 Beslut om framställning till försäkringskassan och övriga myndigheter om 
ändring av betalningsmottagare för bidrag (SFB 16 kap 18 §), delegat: 
socialsekreterare.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2013-09-09 
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar delegationsordningen med föreslagna tillägg. 
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  §   137  Remiss plansamråd detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. 
Dnr 2013 BUN0236 
   
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 1 :199 
m.fl. ( Konsum) i Hyltebruk. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggning av nya 
parkeringsplatser och en ny entré på befintlig konsumbutik. 
Barn- och ungdomskontoret skall ge yttrande på förslaget utifrån påverkan på den egna 
verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-09-17 
Remiss plansamråd detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. 
Detaljplan för Västra Hylte 1:199 m fl. 
Illustrationskarta Detaljplan för Västra Hylte 1 :199 m fl. 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande förslag till 
detaljplan för Västra Hylte 1:199, då förslaget inte påverkar barn-och ungdomsnämndens 
verksamhet. 
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  §   138  Köhantering till förskolan 
Dnr 2013 BUN0194 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden gav på sammanträdet 21 augusti 2013 barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att se över och förbättra rådande rutiner för placering av barn i 
förskolan så att Hylte kommun uppfyller gällande placeringsregler. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 63, 2013-08-21 
Beslut angående kösituationen i förskolan 2013-08-22 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   139  Information MRP 
Dnr 2013 BUN0144 
 
Sammanfattning 
Genomgång av barn- och ungdomsnämndens förslag på mål- och resursplan 2014-2016. 
 
Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att 
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
säkerställa att de siffror som redovisas i prioritetsordningen är uppdaterade utifrån aktuella 
förhållanden. 
 
 
Arbetsutskottets beslut  
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
säkerställa att de siffror som redovisas i prioritetsordningen är uppdaterade utifrån aktuella 
förhållanden. 
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  §   140  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   141  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   142  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § 
socialtjänstlagen 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   143  Ansökan om fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   144  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   145  Ansökan om omplacering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

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

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-09-25  22 (23) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   146  Familjehemsutredning enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 

  

 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-09-25  23 (23) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   147  Extra ärende – Personuppgiftsombud för barn- och 
ungdomsnämnden 

Dnr 2013 BUN0246 
 
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. 
 
Nuvarande personuppgiftsombud har slutat och ett nytt ombud behöver utses. Barn- och 
ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden utser informations- och 
kanslichef Susanne Mared till personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2013-09-24 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser informations- och kanslichef Susanne Mared till 
personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 
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