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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 16:15 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 112-127 

 God man § 123 

 Terese Borg, ekonom §§ 104-106 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
  

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2013-08-07  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 103-127 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 112-127 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2013-08-07 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   103  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 

 

Sammanfattning 
§   103  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   104  Anmälan av nya ärenden 3 

§   105  Meddelande och information 2013 4 

§   106  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 5 

§   107  Motion om skolornas upptagningsområde 6 

§   108  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 7 

§   109  Begäran om tilläggsanslag för e-tjänster 8 

§   110  Information MRP 9 

§   111  Övrigt 10 

§   112  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 11 

§   113  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 12 

§   114  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 13 

§   115  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 14 

§   116  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 15 

§   117  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 16 

§   118  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 17 

§   119  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 18 

§   120  Internationell adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen 19 

§   121  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 20 

§   122  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 21 

§   123  Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 22 

§   124  Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 23 

§   125  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 24 

§   126  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 25 

§   127  Övrigt individärende 26 

§   129  Övrigt 2 27 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson (S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   104  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 

 

Inga nya ärenden på sammanträdet. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   105  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Beslut tillsyn Lotsen, dnr 2013 BUN0047  

 

Beslut kvalitetsgranskning Kinnareds skola, dnr 2013 BUN0019  

 

Beslut anmälan Örnaskolan, dnr 2012 BUN0265  

 

Beslut kommunfullmäktige 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §28 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §29 

 

Protokoll lokala folkhälsorådet 2013-05-22 

 

Protokoll lokala folkhälsorådet 2013-03-26 

 

Protokoll BRÅ 2 2013 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   106  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till och med juni 2013 redovisar barn- och ungdomsnämnden en 

negativ avvikelse med 1 111 tkr mot budget. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse 

med 1 535 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2013 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslut till kommunstyrelsen. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   107  Motion om skolornas upptagningsområde  
Dnr 2013 BUN0088 

 

Sammanfattning 
Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion om skolornas upptagningsområde i 

kommunen. I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag  

 att i samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande 

utredning om skolornas upptagningsområde 

 att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag, alltså få 

en flexiblare organisation. 

Skrivelsen behandlar enbart det andra uppdraget då uppdrag om utredning av skolorna i 

Hyltebruk inte givits av kommunstyrelsen ännu.  

 

Skolskjutsorganisationen i Hylte Kommun grundar sig på de tillämpningsföreskrifter som 

beslutats av barn- och ungdomsnämnden 2007-03-21 dnr 07BUN043-2. 
 

Nedanstående avståndsregler för skolskjuts gäller från och med läsåret 07/08.  

Avståndet från hemmet till skolan/påstigningsplats ska, för att berättiga till skjuts, vara mer 

än:  

 2 km för elev i åk F-3  

 3 km för elev i åk 4-6  

 4 km för elev i åk 7-9 

 

Upptagningsområden: 

Ändras upptagningsområden kan det finnas risk för att skolenheter blir så stora eller små att 

det blir andra konsekvenser som till exempel lokalbrist på grund av för stort antal elever, 

elevbrist då elevunderlaget minskar på grund av att elever tillhör annan skolenhet. En jämn 

elevfördelning till alla skolenheter samt elevprognoser ökar de små skolornas överlevnad. 

Elever som har påbörjat sin skolgång på en skolenhet kan bli tvingade att fortsätta på annan 

skolenhet om upptagningsområdena ändras.  

 

Beslutar man att elever inte skall byta skolenhet trots ändrade upptagningsområden innebär 

det ett ökat antal skolskjutsturer, då man får köra den gamla turen och den nya turen för att 

kunna skjutsa berättigade elever till angiven skola. 

 

Ändras avståndsreglerna, större eller mindre avstånd, för berättigande till skolskjuts blir 

storleken på skolskjutskostnaderna beroende på hur många elever som får skolskjuts ökad 

eller minskad.  

 

Beslutsunderlag 
Tillämpningsföreskrifter för skolskjuts i Hylte Kommun 

Elevprognos 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   108  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   109  Begäran om tilläggsanslag för e-tjänster 
Dnr 2013 BUN0196 

  
Sammanfattning 
Administratörerna inom barn- och ungdomskontoret som handlägger barnomsorg och skola 

saknar idag IT-stöd som underlättar och ger en bra överblick vid hantering av bland annat, 

placeringar, köadministration m.m. vad gäller barnomsorgen. Vårdnadshavaren har idag inte 

möjlighet att se till exempel köplats. Assistenterna som handlägger barnomsorg- och 

skolfrågor får idag göra många moment dubbelt från manuellt till överföring i de system 

som finns.  

 

För att kunna få ett fullödigt stöd men även ge en bra information och service gentemot våra 

medborgare bör man införskaffa IST förskola. Införandet innebär att system kopplas mot 

varandra och läser över uppgifter. Samtidigt som handläggningen blir snabbare så får man 

även en säker och tillgänglig information till vårdnadshavarna.  

 

Kostnaden beräknas till: 78 438 kr/år inklusive moms, exklusive moms 62 750 kr/år. 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

tilldelar barn- och ungdomsnämnden 78 438 kronor i tilläggsanslag 2013 för finansiering av 

IT-stöd för handläggning av barnomsorg och skola. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Magnus Rasmusson (S) yrkar avslag på kontorets förslag på 

begäran om tilläggsanslag för e-tjänster och att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta 

upp frågan i samband med budgetarbetet 2014. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden avslår kontorets förslag på begäran om tilläggsanslag för e-

tjänster och beslutar att ta upp frågan i samband med budgetarbetet 2014. 
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  §   110  Information MRP 
Dnr 2013 BUN0144 
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  §   111  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 

 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   112  Utse 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 ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-08-07  12 (26) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   113  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

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

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

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

    

 

  §   116  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § 
föräldrabalken 

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

    

 

  §   117  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

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

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

    

 

  §   119  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

 

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

    

 

  §   120  Internationell adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   121  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 ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-08-07  21 (26) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   122  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken 

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

 
 

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

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-08-07  24 (26) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   125  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   126  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   127  Övrigt individärende 
 

Information om dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i LVU-ärende, mål nr 7313-13. 
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