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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 16:10 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande Dorothea Nilsson (M) 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Mensur Dushi (S) 

 Birgitta Bengtsson (C) Maria Hedin (S) 

 Åsa Engberg (FP) 

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Josefine Eirefelt, fritids- och folkhälsochef § 56 

 Erika Erlingson, folkhälsoutvecklare § 56 

 Lena Carlberg-Nielsen § 56 
 Margaretha Johansson, enhetschef familjecentralen § 56 

 Terese Borg, ekonom §§ 59-65 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  

  
Utses att justera Maria Hedin (S)  
Justeringens tid 2013-08-21  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 54-75 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 66-75 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Maria Hedin (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2013-08-21 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson 
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  §   54  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2013 BUN0090 

 

Sammanfattning 
§   54  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   55  Anmälan av nya ärenden 3 

§   56  Meddelande och information 2013 4 

§   57  Delegationsbeslut BUK 2013 6 

§   58  Delegationsbeslut IFO 2013 7 

§   59  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 8 

§   60  Motion om skolornas upptagningsområden 10 

§   61  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 12 

§   62  Begäran om tilläggsanslag för e-tjänster 14 

§   63  Köhantering till förskolan 15 

§   64  Information MRP 16 

§   65  Övrigt 17 

§   66  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 18 

§   67  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 19 

§   68  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 20 

§   69  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 21 

§   70  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 22 

§   71  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 23 

§   72  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § föräldrabalken 24 

§   73  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 25 

§   74  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 26 

§   75  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 27 

§   76  Övrigt 1 28 

§   77  Övrigt 2 29 

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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  §   55  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2013 BUN0091 

 

Inga nya ärenden anmäls. 
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  §   56  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
13:00 Josefine Eirefelt och Erika Erlingson presenterar LUPP - Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 

 

13:30 Lena Carlberg-Nielsen presenterar kulturskolans verksamhet 

 

14:00 Margaretha Johansson presenterar familjecentralens verksamhet 

 

Skrivelse revisionen, dnr 2013 BUN0048, 2013 BUN0049 

 

Beslut efter tillsyn Bryggan HVB, dnr 2013 BUN0071 

 

Beslut efter tillsyn Lotsen, dnr 2013 BUN0047  

 

Beslut kvalitetsgranskning Kinnareds skola, dnr 2013 BUN0019 

 

Beslut anmälan Örnaskolan, dnr 2012 BUN0265 

 

Beslut efter ansökan från Jensen education college om godkännande som huvudman, dnr 

2013 BUN0082 

 

Delårsrapport 1 familjerådgivningen 

 

Protokoll lokala folkhälsorådet 20130522 

 

Protokoll lokala folkhälsorådet 20130326 

 

Protokoll BRÅ 2 2013 

 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §172 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §176, 2013 BUN0190 

 

Beslut kommunstyrelsen: 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §88 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §89 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §102 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §103 

 

Beslut kommunfullmäktige 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §28 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §29 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   57  Delegationsbeslut BUK 2013 
Dnr 2013 BUN0008 

 

Sammanfattning 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut BUK 2013-05-22 – 2013-08-14 

Anställningar maj 

Anställningar juni-juli 

Delegationsbeslut ekonomi 6 månader 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   58  Delegationsbeslut IFO 2013  
Dnr 2013 BUN0009 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden. 

 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2013-07-01 – 2013-07-31 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   59  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 1 093 tkr mot budget. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse 

med 1 535 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2013-08-05 

Delårsbokslut 2013 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 106, 2013-08-07 

 

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

 

Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV) yrkar att 

 

- ”Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och att det kan finnas en nu identifierad, betydande besparingspotential 

när det gäller skolskjutsar att gå vidare med, i nuläget avstår från att begära 

tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslut 6 månader och helårsprognos 

till kommunstyrelsen.” 

 

Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) yrkar att 

 

”Kommunens väl (KV) och den borgerliga majoritetens budget 2013 innebar stora 

besparingar inom elevvården. Bland annat plockades tjänsterna hälsopedagog och 

förskolekonsulent bort. Diskussioner fördes även hos majoriteten om att plocka bort tjänsten 

rörelsepedagog. Exakt vilken omfattning förändringen i tjänsten rörelsepedagog 

genomfördes är oklart då det inte går att följa budgetmässigt. Dessutom plockades 6 tjänster 

inom förskolan bort. Samtliga nedskärningar genomfördes för att anpassa verksamheten 

utifrån majoritetens budget. För att hantera delårsbokslutets prognostiserade underskott i 

delårsbokslutet genomför nu den styrande majoriteten fortsatta nedskärningar i elevvården 

motsvarande 5,5 tjänster på Örnaskolans högstadium. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden inte genomför majoritetens föreslagna nedskärningar 

inom elevstödet på Örnaskolans högstadium. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delårsbokslutet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.” 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande.  

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S), Maria Hedins (S) och Mensur Dushis (S) 

yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja  Nej  Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)    X 

Åsa Engström (FP)  X 

Dorothea Nilsson (M)   X 

Birgitta Bengtsson (C)   X 

Maria Hedin (S)    X 

Mensur Dushi (S)    X 

Summa    4  3 

 
Omröstningsresultat  
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande. 
 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och att det kan finnas en nu identifierad, betydande besparingspotential 

när det gäller skolskjutsar att gå vidare med, i nuläget avstår från att begära 

tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslut 6 månader och helårsprognos 

till kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) reserverar sig till förmån 

för det egna yrkandet.  
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  §   60  Motion om skolornas upptagningsområden 
Dnr 2013 BUN0088 

 

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

kommunen. 

 

I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens 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 tex lokalbrist pga för stort antal elever, elevbrist då 

elevunderlaget minskar pga att elever tillhör annan skolenhet. En jämn elevfördelning till 

alla skol-enheter 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 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-06-05 

Tillämpningsföreskrifter för skolskjuts i Hylte Kommun 

Elevprognos 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 107, 2013-08-07 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   61  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 

 

Sammanfattning 
Information om företaget Optiplans preliminära uträkning av vilka besparingsmöjligheter 

som finns inom skolskjutsverksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
Preliminär estimering av besparingspotentialen inom skolskjutsverksamheten i Hylte 

kommun 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV), Åsa Engberg (FP), Birgitta Bengtsson (C) och Dorothea Nilsson 

yrkar att  

 

- ”Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utifrån 

skolskjutsutredarens rekommendation, kontrollera gångavstånd till hållplats, restid 

och väntetid, i nuvarande skolskjutsplanering. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att, 

tillsammans med rektorerna ta fram ett förslag på hur skolskjutsplaneringen skulle 

kunna förändras, utifrån skolskjutsutredarens givna förutsättningar. (Tillämpning av 

det befintliga skolskjutsreglementet, som idag 60 minuters restid per resa, 30 

minuters väntetid per resa, optimering av skolskjutstrafiken). 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

tillsammans med inblandade parter utreda hur en förändring/ minskning av 

skolskjutsar kan genomföras avtalsmässigt och tidsmässigt. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till barn- 

och ungdomsnämndens au 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.” 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet när 

Optiplan har presenterat sin slutredovisning på arbetsutskottets sammanträde 25 september. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV), Åsa Engbergs (FP), Birgitta Bengtssons 

(C) och Dorothea Nilssons yrkande. 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
-  Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utifrån 

skolskjutsutredarens rekommendation, kontrollera gångavstånd till hållplats, restid 

och väntetid, i nuvarande skolskjutsplanering. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att, 

tillsammans med rektorerna ta fram ett förslag på hur skolskjutsplaneringen skulle 

kunna förändras, utifrån skolskjutsutredarens givna förutsättningar. (Tillämpning av 

det befintliga skolskjutsreglementet, som idag 60 minuters restid per resa, 30 

minuters väntetid per resa, optimering av skolskjutstrafiken). 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

tillsammans med inblandade parter utreda hur en förändring/ minskning av 

skolskjutsar kan genomföras avtalsmässigt och tidsmässigt. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till barn- 

och ungdomsnämndens au 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. 
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  §   62  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, kö administration m.m vad gäller barnomsorgen. Vårdnadshavaren har idag inte 

möjlighet att se t.ex 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. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Ann-Christin Johansson 2013-06-24 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 109, 2013-08-07 

 

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. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens 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. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Mikael Falk 

Ann-Christin Johansson 
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  §   63  Köhantering till förskolan 
Dnr 2013 BUN0194 

 

Sammanfattning 
Placering av barn i förskolan. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 94, 2013-06-26 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger 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. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Skolledare förskola 
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  §   64  Information MRP 
Dnr 2013 BUN0144 
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  §   65  Övrigt 
Dnr 2013 BUN0092 

 

Diskussion om formerna för omvärldsanalys 2013 
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  §   66  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.10a § 
föräldrabalken 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-21  21 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-21  22 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   70  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 ungdomsnämnden 2013-08-21  23 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-21  24 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   72  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 ungdomsnämnden 2013-08-21  25 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-21  26 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   74  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 2013-08-21  27 (27) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

 

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