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Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Hedin

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lennart Ohlsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-17 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid IFO Konferensrum kl. 13:00-15:15

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mustafe Yuusuf (S), Lennart Ohlsson (C), 
Hanna Arvidsson (S)  ersätter Åsa Engberg (L), Desirée Hultberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare Kennerth Svensson (V)

Övriga närvarande Ann-Katrin Samuelsson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (administrativ chef)
Anton Larsson (sekreterare)
Andréas Eriksson (controller) §§83-88
Stina Andersson (TCO)

Utses att justera Lennart Ohlsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-09-14   

Protokollet omfattar §§78-88
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§78 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§79 Anmälan av nya ärenden

§80 Meddelande och information 2018

§81 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2018

§82 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2018

§83 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018

§84 Intern kontrollplan 2018

§85 Personuppgiftssamordnare barn- och ungdomsnämnden

§86 Förändring av stödboendet Lotsen

§87 Övrigt

§88 Extra ärende: Fördelning av tilläggsbudget
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2018 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Lennart Ohlsson (C) att 
tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Anmälan av nya ärenden 
(2018 BUN0015)

Beslut
Inga nya ärenden anmäls på mötet.
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Meddelande och information 2018 
(2018 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
 

Beskrivning av ärendet
§76 KF Avräkning elevantal

§75 KF Digital strategi

§74 KF Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet

§73 KF Organisation för tillväxtfrågor

§72 KF Nyttjande av KF-reserv – anslag till barn- och ungdomsnämnden

§68 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun

§67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

Återrapport elever med tillfälligt personnummer

Protokoll Folkhälsorådet 29 maj

Verksamhetsberättelse 2017-18 Kulturskolan

§123 KS Tillförordnad barn- och ungdomschef

§121 KS Dataskyddsombud

§105 KS Nyttjande av KF-reserv

Statsbidrag juni juli augusti

§194 KSAU Återremiss Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid renovering

Samverkansprotokoll 20180710

Avsägelse
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram

Barnomsorgsstatistik 2018-08-31

Föreläggande AMV
 
Information om nyrekryteringar
 
Information om lokaler

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information augusti/september
 §76 KF Avräkning elevantal
 §75 KF Digital strategi
 §74 KF Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 §73 KF Organisation för tillväxtfrågor
 §72 KF Nyttjande av KF-reserv - anslag till barn- och ungdomsnämnden
 §68 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 Återrapport elever med tillfälligt personnummer
 Verksamhetsberättelse 2017-18 Kulturskolan
 Protokoll Folkhälsorådet 29 maj
 §123 KS Tillförordnad barn- och ungdomschef
 §121 KS Dataskyddsombud
 §105 KS Nyttjande av KF-reserv
 Stasbidrag juni juli augusti
 §194 KSAU Återremiss Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid 

renovering
 samverkansprotokoll 20180710
 Avsägelse
 §208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram
 Barnomsorgsstatistik 2018-08-31
 PL 2017fl024469 Hylte kommun BUK SAM rutiner hot våld krisstöd

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2018 
(2018 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret september 2018
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling September
 Delegeringsbeslut BUK 2018-06-05 - 2018-08-24
 Redovisning av anställning till BUN Maj 2018
 Delegeringsbeslut centrala barn och elevhälsan juni 2018
 Delegeringsbeslut BUK/VUX juni 2018
 Delegeringsbeslut Överlåtelse handkassa
 Delegeringsbeslut EFNA augusti 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgårdens förskola augusti 2018
 Anmälningslista delegationsbeslut Kråkbergsskolan 2018-09-03
 Delegeringsbeslut vux juli 2018
 Redovisa anställning till BUN Juli 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut Unnaryds skola
 Anmälningslista delegeringsbeslut vux augusti 2018
 Redovisning av anställning till BUN Juni 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut Landeryd Kinnared maj-augusti 18

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2018 
(2018 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut IFO barn och unga.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut IFO BoU september 2018
 Delegeringsbeslut IFO BoU juni 2018
 Delegeringsbeslut IFO BoU juli 2018
 Delegationsbeslut IFO BoU augusti 2018

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 
(2018 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet till kommunstyrelsen. Barn och 
ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämnden i november ta 
fram en plan på hur barn- och ungdomsnämnden ska komma i budgetram inom två år.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret föreslår nämnden att visa en prognosticerad negativ avvikelse på 
17 419 tkr efter 7 månaders utfall.

Handlingar i ärendet
 §172 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2018
 Delårsbokslut 2018
 Målstyrning - Åtgärdspaket 2016-2018 delår 2018
 Målstyrning - Framtid Hylte 2015-2018 delår 2018
 Uppföljning internkontrollplan delår 2018 BUN
 Grunduppdrag 2018 delår

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet till 
kommunstyrelsen. Och att barn och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att till nämnden i november ta fram en plan på hur barn och ungdomsnämnden ska 
komma i budgetram inom två år.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkande
Malin Svan (C) yrkar om tillägg att 6 miljoner begärs i tilläggsanslag för ej ersatta lokaler.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller eller avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden avslår Malin Svans (C) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och fullföljs efter att nämnden fastställt följande beslutsordning: Ja-röst 
för avslag till tilläggsyrkandet, Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resultat
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Reservation
Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Malin Svan (C) yrkar om tillägg att 5,7 miljoner begärs i tilläggsanslag för lagstyrd 
verksamhet genom institutionsvård av barn.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaler eller avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden avslår Malin Svans (C) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och fullföljs efter att nämnden fastställt följande beslutsordning: Ja-röst 
för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Resultat
Med röstsiffrorna 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att barn-ungdomsnämnen 
avslår tilläggsyrkandet.
Reservation
Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning från Lennart Ohlsson (C)
Vid barn- och ungdomsnämndens möte 2018-09-12 togs beslut i §88 före beslut i §83.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §83
Ärende: Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018,  2018 BUN0001

Omröstningslista(or)
Omröstning tilläggsyrkande lokaler

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Ann-Christin Wendpaap (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Mustafe Yuusuf (S), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Desirée Hultberg (M), ersättare X
Resultat 4 3 0

Omröstning tilläggsyrkande institutionsvård

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Ann-Christin Wendpaap (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Mustafe Yuusuf (S), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Desirée Hultberg (M), ersättare X
Resultat 4 3 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84

Intern kontrollplan 2018 
(2018 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2018.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år och görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig på barn-och 
ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter. För att se hur 
barn-och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man uppföljning i 
samband med delårsbokslutet.

Handlingar i ärendet
 §173 BUN AU Intern kontrollplan 2018
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2018
 Uppföljning internkontrollplan delår 2018 BUN

Beslutet skickas till 
Barn-och ungdomskontoret
Revisionen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85

Personuppgiftssamordnare barn- och ungdomsnämnden 
(2018 BUN0162)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att systemansvariga för verksamhetssystem samt 
administrativ chef inom barn- och ungdomskontoret utses till personuppgiftssamordnare för 
barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna 
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som 
personuppgiftssamordnare ska vara kontaktperson till dataskyddsombudet.
Personerna ska inneha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 
frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som 
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten fångar upp och 
registrerar nya behandlingar av personuppgifter. Systemförvaltare för kontorens större 
verksamhetssystem är de mesta lämpade personerna för uppdraget då majoriteten av 
registreringarna görs i dessa system. Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom 
ramen av sin ordinarie tjänst. Utbildningar och andra kostnader som krävs ska täckas inom 
ramen för respektive tjänst.

Handlingar i ärendet
 §174 BUN AU Personuppgiftssamordnare barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Personuppgiftssamordnare barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Dataskyddsombudet
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86

Förändring av stödboendet Lotsen 
(2018 BUN0193)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att stödboendet Lotsen registreras om hos IVO från 
stödboende för ensamkommande barn för pojkar och flickor 16-20 år, till stödboende för 
pojkar och flickor 16-20 år.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun, IFO Barn och unga har under en längre tid haft en ökning av orosanmälningar 
avseende barn som far illa. Till en följd av detta har antalet utredningar ökat samt barn och 
ungdomar som behöver placeras i familjehem och på HVB-hem. Under år 2018 har ungdomar 
som behöver placeras på stödboende och HVB-hem ökat. Det är ungdomar som är behov av 
professionellt stöd och hjälp som inte ett familjehem kan tillgodose. Ungdomarna har i de 
flesta fall en missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Kostnaderna för dessa 
placeringar ligger på 3500 kr/dygn upp till 12 600 kr/ dygn.
 
Stödboendet Lotsen är en verksamhet som har 11 platser varav 6 stycken är belagda 180717. 
Arbetsledning arbetar dagtid fem dagar i veckan och personalgruppen är schemalagd sju 
dagar i veckan klockan 13.30 - 22.00. Mobila teamet är en resurs som kan användas för 
behandlingsinriktade insatser för de ungdomar som har en mer omfattande problematik. 
Mobila teamet är i tjänst fem dagar i veckan, oftast till klockan 19.00. Sedan inströmningen 
av ensamkommande barn avstannat har stödboendet Lotsen möjlighet att utveckla sin 
verksamhet och utöka målgruppen för boendet. Personalgruppen är positiv till en utveckling 
av verksamheten.
 
IFO Barn och unga har idag två ungdomar som är placerade på externa stödboenden. Om vi 
skulle lyckas med att klara vård- och behandling genom en så kallad hemmaplanslösning på 
stödboendet Lotsen skulle det innebära en minskad kostnad för kommunen på cirka 2 500 
0000 kronor på ett år, under förutsättning att vi klarar oss med befintlig personaltäthet.
 
Vi skulle inte bara ha möjlighet att ”ta hem” redan placerade ungdomar utan också ha 
möjlighet att placera ”nya” ungdomarar med vårdbehov, som inte kan bo hemma hos sina 
vårdnadshavare. I vissa fall finns det fördel att placera på ”hemmaplan”; lättare att arbeta med 
relationen till vårdnadshavare, tillgänglighet till handläggaren för ungdomen själv, tätt 
samarbete mellan handläggaren och personalen på boendet.

Handlingar i ärendet
 §176 BUN AU Förändring av stödboendet Lotsen
 Tjänsteskrivelse Förändring av stödboendet Lotsen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Enhetschef IFO barn och unga

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Övrigt 
(2018 BUN0006)

Malin Svan (C) ställer fråga om skillnader i timplan mellan skolorna i kommunen. Barn- och 
ungdomschef svarar att kontoret ser över timplanerna.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88

Extra ärende: Fördelning av tilläggsbudget 
(2018 BUN0203)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna fördelning tilläggsbelopp.

Beskrivning av ärendet
Fördelning tilläggsbudget: Tillägget är finansierat med 8,0 miljoner från KF reserv, 2,6 
miljoner är en förskottering av statsbidraget ”Likvärdig skola” och 5,5 miljoner består av 
etableringsmedel.
Etableringsmedlen består av ökning av etableringsmedel från 50 % till 75 % samt 
kompensation för elever som är ”överåriga” och därmed inte är med i grundkompensationen.  
Detta innebär att grundskolan får 2 088 000 kr och gymnasiet 3 412 000 kr enligt denna 
fördelning.
Enligt ramarna för statbidraget ”Likvärdig skola” får det endast användas av huvudmän för 
förskoleklass och/eller grundskola. Då avvikelsen på grundskolan pekar på att det är där 
behovet finns därmed har det tilldelats grundskola i den preliminära fördelningen.
Av de 8 miljonerna från KF reserv har 1 650 000 kr preliminärt fördelats till särskolan och 
6 350 000 kr till grundskolan, detta utifrån fördelningen som gjordes i maj-prognosen. 
Grundskolans belopp ska delvis gå till att införa mentorer på Örnaskolan.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Fördelning tilläggsbudget

Yrkande
Malin Svan (C) yrkar att 5,7 miljoner av grundskolans tilldelning flyttas till institutionsvård 
för barn då den är lagstadgad.
Beslutsgång
Ordförande ställer Malin Svans (C) yrkande mot barn- och ungdomskontorets förslag till 
beslut. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och fullföljs efter att nämnden fastställt följande beslutsordning: Ja-röst 
för bifall till barn- och ungdomskontorets förslag till beslut, Nej-röst för bifall till Malin Svans 
(C) yrkande.
Resultat
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutar enligt barn- och 
ungdomskontorets förslag till beslut.
Reservation
Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-09-12

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §88
Ärende: Extra ärende: Fördelning av tilläggsbudget,  2018 BUN0203

Omröstningslista(or)
Omröstning tilläggsbudget

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Ann-Christin Wendpaap (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Mustafe Yuusuf (S), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Desirée Hultberg (M), ersättare X
Resultat 4 3 0
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