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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-05-07

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§93 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§94 Anmälan av nya ärenden

§95 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§96 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§97 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om placering efter 18-
årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL

§98 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

§99 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

§100 Anmälan om placering enligt 11 § LVU

§101 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§102 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

§103 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

§104 Anmälan om placering enligt 11 § LVU

§105 Meddelande och information maj 2019

§106 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - Prognos

§107 Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans

§108 Riktlinjer skolskjuts 2018 - Konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar av förslag 
på ändringar i riktlinjer för skolskjuts

§109 Utredning Högstadium

§110 Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

§111 Hantering av överklagade beslut

§112 Utvärdering faddersystem

§113 Utbildning på yrkesintroduktion

§114 Övrigt

§115 Extra ärende: Kameraövervakning Örnaskolan
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-05-07

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Malin Svan 
(C) att tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 4
2019-05-07

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Anmälan av nya ärenden 
(2019 BUN0010)

Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 5
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95

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

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 6
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

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

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om 
placering efter 18-årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98

Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 9
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100

Anmälan om placering enligt 11 § LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101

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

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104

Anmälan om placering enligt 11 § LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105

Meddelande och information maj 2019 
(2019 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen samt fått ta del av 
"boendeform för ensamkommande barn".

Beskrivning av ärendet
§131 RS AU Fortsatt arbete med kartläggnings- och analysunderlag om barns och ungas 
livsvillkor och hälsa
Ersättningsreglemente 2019-03-14
§72 KS Revidering av omsorgsnämndens reglemente
§96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun – Prognos
§95 KS Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen – Prognos
Skrivelse klassindelning Örnaskolan

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information maj 2019
 §131 RS AU Fortsatt arbete med kartläggnings- och analysunderlag om barns och 

ungas livsvillkor och hälsa
 Ersättningsreglemente 2019-03-14 (finns också i "nyårsärendet")
 §72 KS Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 §96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
 §95 KS Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos
 Skrivelse klassindelning Örnaskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - Prognos 
(2019 BUN0001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av prognosen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen samt att barn- och ungdomsnämnden ger IFO i uppdrag att arbeta 
för fler lösningar på hemmaplan i enlighet med handlingsplanen.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för 2019 baseras på fyra månaders utfall.
Barn- och ungdomsnämnden prognosticerar att för helåret visa en negativ avvikelse med -9 
972tkr, vilket är en avvikelse mot budget med -2,9%.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2019 BUN efter 4 månader
 Prognos BUN 2019 efter 4 månader - ekonomisk analys
 Prognos BUN 2019 efter 4 månader - räkenskaper
 Prognos BUN 2019 efter 4 månader - Statsbidrag per konto
 Prognos BUN 2019 efter 4 månader - Statsbidrag
 Handlingsplan IFO 20190429

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
 

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden tar del av prognosen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen samt att barn- och ungdomsnämnden ger IFO i uppdrag att arbeta 
för fler lösningar på hemmaplan i enlighet med handlingsplanen. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Maria Hedins (S) yrkande och 
finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107

Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att det i tabellen för Budget i balans 2019 ska läggas till uppnådd effekt av 
omställningsarbetet 2019 och 2020 samt om det får eventuell påverkan på statsbidrag. 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har fått muntlig information om 
omställningsarbetet på barn- och ungdomskontoret.

Beskrivning av ärendet
I samband med Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19-02-26 beslutades att Barn- 
och ungdomskontoret i samarbete med ekonomikontoret fick i uppdrag att ta fram en ny 
rapporteringsmall av resultatet till nämnden där man lättare får insyn i hur verksamheterna 
går. I samband med budgetuppföljning ska för varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 
2018, bokslut 2018 och prognos helår 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Budget i balans
 En budget i balans - räkenskaper per verksamhet
 En budget i balans - räkenskaper per ansvar

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att det i tabellen 
för Budget i balans 2019 ska läggas till uppnådd effekt av omställningsarbetet 2019 och 2020 
samt om det får eventuell påverkan på statsbidrag. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Maria Hedins (S) yrkande och 
finner att arbetsutskottet bifaller yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Riktlinjer skolskjuts 2018 - Konsekvensbeskrivningar och 
kostnadsberäkningar av förslag på ändringar i riktlinjer för 
skolskjuts 
(2018 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att:
- Barn- och ungdomsnämnden tar del av konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning av 
förslag på ändringar i riktlinjer för skolskjuts.
- Omprövning av skolskjutsbeslut kan begäras av vårdnadshavare. Överklagande och 
omprövning av skolskjutsbeslut handläggs av kommunjurist.
- Införa självskjuts med att det ska ske på initiativ från kommunen och i dialog med 
vårdnadshavare samt ge kontoret i uppdrag att ta fram riktlinje för självskjuts.
- På sträckor man med säkerhet, genom samlad bedömning kan förutse kommer drabbas av 
försämrade vägförhållande på grund av mörker, vinterväglag, byggnation, ökad tung trafik 
eller liknande och det innebär en fara för elevens säkerhet att ta sig fram trafiksäkert ska 
skolskjuts beviljas för perioden (vinterväglag bedöms vara fr 1/11-31/3).
- Elev som ej är berättigad skolskjuts kan åka med i skolskjutsen i mån av plats (gäller ej 
linjetrafik) under förutsättning att sittplats finns för alla och att på- och avstigning sker på 
befintliga hållplatser. Elev som är berättigad aktuell skolskjuts kan om det är organisatoriskt 
möjligt välja alternativ hållplats som avstigningsplats.
- Hänskjuta frågan om samråd med politiker och tjänstemän tillsammans med Gislaveds 
kommun till Kommunstyrelsen eftersom de strategiska kommunövergripande frågorna 
gentemot grannkommunerna hanteras av kommunledningen.
- Barn och ungdomsnämnden beslutar att hänskjuta frågan om förändrat kilometeravstånd 
samt finansiering av det till Kommunstyrelsen eftersom nämnden ser positivt på att korta 
avståndet till hållplats för barn boende på landsbygden enligt förslaget men saknar 
ekonomiska möjligheter att genomföra förändringen inom befintlig ram.
 
 

Beskrivning av ärendet
Den 12 december 2018 gav barn- och ungdomsnämnden barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna förslag på ändringar i riktlinjerna för 
skolskjuts i Hylte kommun. De föreslagna ändringarna är ursprungligen yrkanden från 
Centerpartiet. Nämnden gav kontoret i uppdrag att konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna 
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samtliga förslag på ändringar i riktlinjerna, förutom tillägg 4 som istället har 
konsekvensbeskrivits och kostnadsberäknats av Hallandstrafiken.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar av förslag på 

ändringar i riktlinjer för skolskjuts
 Konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning av förslag på ändringar i riktlinjer för 

skolskjuts
 Yrkande från Centerpartiet - Kompletteringar av skolskjutsregler
 Analys av ändrade avståndsregler till hållplats
 Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 20181212
 Tilläggsyrkanden Centerpartiet 2019-05-07 - Kompletteringar av skolskjutsregler

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning 
av förslag på ändringar i riktlinjer för skolskjuts.

Yrkanden
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår kontorets förslag till beslut och 
finner att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller barn- och ungdomskontorets 
förslag till beslut.
Tilläggsyrkanden
Malin Svan (C) yrkar om tillägg enligt bilagan "Tilläggsyrkanden Centerpartiet 2019-05-07 - 
Kompletteringar av skolskjutsregler".
Tilläggsyrkande 1 (punkt 5, ny 2§ fd §2 blir §3 istället) 
Malin Svan (C) yrkar att omprövning av skolskjutsbeslut kan begäras av vårdnadshavare. 
Överklagande och omprövning av skolskjutsbeslut handläggs av kommunjurist.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Malin Svans (C) tilläggsyrkande.
Tilläggsyrkande 2 (punkt 6, ändring av 3§)
Malin Svan (C) yrkar att elev som väljer att gå på en annan skolenhet än hänvisad i 
kommunen eller utanför kommungränsen, har inte rätt till skolskjuts. Kommunen anordnar 
dock skolskjuts även för denna elev om det inte orsakar organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter, ekonomisk jämförelse görs mot skolskjutskostnad som kommunen haft på 
hänvisad enhet. Passerar andra skolskjutsalternativ till alternativ skola som eleven valt kan 
eleven få åka med om det organisatoriskt/ekonomiskt är möjligt, i de fall eleven skulle varit 
beviljad skolskjuts till sin egen skolenhet. Passerar skolskjuts som eleven skulle färdas med 
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

till hänvisad skolenhet andra skolor före eller efter avstigning kan detta inte orsaka 
ekonomiska/ organisatoriska svårigheter utan elev kan färdas med i skolskjutsen utan 
problem.

Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott avslår tilläggsyrkandet 
eftersom denna möjlighet redan finns i befintlig riktlinje.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt avslagsyrkande mot Malin Svan (C) tilläggsyrkande. Ordföranden 
finner att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Maria Hedins (S) 
yrkande.

Tilläggsyrkande 3 (Punkt 6 ny §, §4)
Malin Svan (C) yrkar att i de fall elev har rätt till skolskjuts finns även möjligheten att ansöka 
om självskjuts om särskilda skäl föreligger. Överenskommelse om självskjuts innebär att 
vårdnadshavare mot en ersättning på 18,50kr/mil från kommunen tar över det dagliga ansvaret 
för att eleven kommer till och från skolan alternativt till hållplats. Självskjuts kan vara 
tillämplig när elevs restid blir orimligt lång, (se punkt 12), när elev av andra orsaker har svårt 
att hantera sin resa till och från skolan. Självskjuts kan aldrig vara aktuell i samband med 
fritidsverksamhet.
Maria Hedin (S) yrkar om tillägg till Malin Svans (C) yrkande
- Att införa självskjuts med att det ska ske på initiativ från kommunen och i dialog med 
vårdnadshavare samt ge kontoret i uppdrag att ta fram riktlinje för självskjuts.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Maria Hedins (S) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande 4 (Punkt 8, ny §, 3§)
Malin Svan (C) yrkar att på sträckor man med säkerhet, genom samlad bedömning kan förutse 
kommer drabbas av försämrade vägförhållande pga av mörker, vinterväglag, byggnation, 
ökad tung trafik eller liknande och det innebär en fara för elevens säkerhet att ta sig fram 
trafiksäkert ska skolskjuts beviljas för perioden (vinterväglag bedöms vara fr 1/11-31/3).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

20 / 33



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 21
2019-05-07

Barn- och ungdomsnämndens 
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Tilläggsyrkande 5 (Punkt 12, ändring §1)
Malin Svan (C) yrkar
- Att andra och tredje ordet stryks i första meningen (i fordon) och ersätts med ”för elev”.
- Att andra meningen kvarstår
- Att som sista mening i §1 skrivs ”Vid lång restid kan ansökan om självskjuts idkas.”
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande 6 (Punkt 13, ändring §1)
Malin Svan (C) yrkar att elev som ej är berättigad skolskjuts kan åka med i skolskjutsen i mån 
av plats (gäller ej linjetrafik) under förutsättning att sittplats finns för alla och att på- och 
avstigning sker på befintliga hållplatser. Elev som är berättigad aktuell skolskjuts kan om det 
är organisatoriskt möjligt välja alternativ hållplats som avstigningsplats.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Malin Svans (C) tilläggsyrkande.
 
Tilläggsyrkande 7 (Punkt 15, tillägg i punkt 3)
Malin Svan (C) yrkar att i de fall rektor anser att elev får så lång väntetid på hemresa så det är 
befogat att mellanmål ges ska så ske genom skolans omsorg.
Maria Hedin (S) yrkar avslag på Malin Svans (C) yrkande med motiveringen att mellanmål 
inte är en fråga för skolskjutsreglemente.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Malin Svans (C) yrkande och 
finner att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande 8 (Ändring punkt 7 2§)
 Malin Svan (C) yrkar följande ändringar på punkt 7
- Avstånd bostad-skola oförändrat
- Avstånd bostad-hållplats bör ej vara mer än;
- Skolår F-3 1km, Skolår 4-6 2km, Skolår7-9 3km
- Avståndet till hållplats ska om möjligt ej överstiga avståndstabellen men om fordonet som 
trafikerar området ej kan köra inom avståndsbegränsningen kan hållplatsen max vara 1 km 
längre bort. Under dessa omständigheter kan ansökan om självskjuts idkas.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande 9 (Punkt 6 ny §, §4)
Malin Svan (C) yrkar att när elev inte kan hämtas inom rekommenderade avstånd till hållplats 
(tillägg till självskjuts punkten).

Maria Hedin (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet med hänvisning till yrkandet under punkt 3
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott avslår Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att försöka få till stånd ett 
samråd med politiker och tjänstemän tillsammans med Gislaveds kommun gällande 
gränsbygdsbarnens skolgång och skolskjuts.

Maria Hedin (S) yrkar att hänskjuta frågan om samråd med politiker och tjänstemän 
tillsammans med Gislaveds kommun till Kommunstyrelsen eftersom de strategiska 
kommunövergripande frågorna gentemot grannkommunerna hanteras av kommunledningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Malin Svans (C) yrkande eller Maria 
Hedins (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande.
 
Maria Hedin (S) yrkar att barn och ungdomsnämnden beslutar att hänskjuta frågan om 
förändrat kilometeravstånd samt finansiering av det till Kommunstyrelsen eftersom nämnden 
ser positivt på att korta avståndet till hållplats för barn boende på landsbygden enligt förslaget 
men saknar ekonomiska möjligheter att genomföra förändringen inom befintlig ram.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Utredning Högstadium 
(2018 BUN0121)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av utredning av 
uppföljningspunkter utredning högstadium.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick i uppdrag att fortsätta utreda de tre punkter under 3.2 
uppföljning i utredning högstadium som beslutades på Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-
14.
1.      Fortsatt utreda hur vi kan organisera verksamheter för att minska trycket på Örnaskolan 
med inresande elever som ska undervisas i slöjd, hemkunskap och moderna språk. Kan man 
ordna undervisning i dessa ämnen på annan plats och med annan organisation, för att skapa 
bättre arbetsmiljö för både elever och personal som vistas i och kring Örnaskolan.

Svar: Samtliga grundskolerektorer har varit involverade i organisationen för kommande läsår 
gällande undervisning i slöjd, hemkunskap och moderna språk. Viss undervisning för åk 6 
läggs i Torups skola där slöjd och idrottsal finns, även moderna språk undervisas där. 
Möjligheter till fjärrundervisning har undersökts och kan bli aktuellt framöver.
2.      Se över organisationen för luncher som serveras i matsalen Örnaskolans kök, då det är 
en påverkande faktor för att skapa bättre arbetsmiljö, inte bara på Örnaskolan utan även för 
Kråkbergets elever och personal.  Utökning av mattider, uppdelning av elever som äter på 
andra platser och andra organisationsförändringar kan påverka matsituationen som i sin tur 
påverkar välmående och prestation både för elever och personal på de berörda enheterna.
Svar: Örnaskolan och Kråkbergsskolan har inför kommande läsår organiserat matsituationen 
med utökade serveringstider, organisation av besökare och serverings/placeringsmöjligheter i 
lokalen.
3.      Användandet av Örnahallens lokaler utreds tillsammans med Örnahallens personal för 
optimalt nyttjande av både idrottssalar som simhall.
 
Svar: Arbetsgrupp för att arbeta för bäst användande av Örnahallens lokaler, idrottshall och 
simhall, kommer att påbörja sitt arbete under hösten.  Gruppens arbete kommer att vara klart 
inför nyöppnande av Örnahallens renoverade lokaler.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse  Utredning högstadium
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utredning av uppföljningspunkter utredning 
högstadium.

Paragrafen är justerad
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§110

Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning 
(2018 BUN0145)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kontoret 
ska tydliggöra vad som är riktlinje och vad som är handlingsplan.

Beskrivning av ärendet
2017 kom Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, ett nytt styrdokument för skolan. 
Redan i första rubriken slår man fast; ”Moderniseringen av Sverige börjar i skolan”.
Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, 
säger:
”… det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på 
bästa sätt för att uppnå en hög digital komptens hos barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”.

Strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de kunskaper de behöver 
för livet och arbetslivet, vilket i förlängingen lägger grunden för den framtida 
komptensförsörjningen.
Strategin innehåller tre fokusområden, där varje område innefattar mål och delmål som ska 
vara uppfyllda till 2022.
De tre fokusområdena är:
Digital kompetens för alla i skolväsendet
Likvärdig tillgång och användning
Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

I Barn- och ungdomsnämndens Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning ingår en handlingsplan för verksamheterna där det 
beskrivs hur vi ska kunna möta de tre fokusområdena som är fastställda i den Nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, gymnasieskola 

och vuxenutbildning
 Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning
 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
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arbetsutskott
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 Nationell handlinsplan för digitalisering av skolväsendet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar Riktlinje för digitalisering inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§111

Hantering av överklagade beslut 
(2019 BUN0079)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisning hur barn- och 
ungdomskontoret hanterar överklagade beslut och hur redovisning av dessa delegeringsbeslut 
till nämnd kan ske.
Kontoret får i uppdrag att förtydliga processen efter att överklagandet har kommit in.

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomskontoret fick i uppdrag, 2018-10-31, att till nämnd redovisa hur man 
hanterar olika typer av överklagan av beslut och även ge förslag på hur nämnden kan få dessa 
delegeringsbeslut redovisade. Uppdraget lades då signaler från samhället visar att man inte får 
tillfredställande återkoppling om var i processen ärenden finns. Det är väsentligt för nämnden 
att hålla sig uppdaterad på överklagans ärenden då dessa kan påvisa behov av politiska 
beslut."
 
När ärenden som kan överklagas beslutas av Barn- och ungdomskontoret delges man som 
medborgare att man kan överklaga och hur överklagningsprocessen går till. Det görs dels i 
bilagan Besvärshänvisning Skolväsendets överklagandenämnd eller i bilagan 
Besvärshänvisning förvaltningsrätten. Överklagningsbara ärenden har denna information på 
de blanketter som används för att meddela beslut på tex avstängning av elev, skolskjuts, 
anpassad studiegång.
 
Ärendegång vid överklagan är enligt nedan:
Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att medborgaren tog del av beslutet.
Man ska sammanställa sin överklagan skriftligt och skicka överklagan till BUN.
Tjänsteman som handlägger ärendet(delegeringsordning 1.9) tar emot överklagan och 
bedömer ifall överklagan kommit in i rätt tid, dvs. inom tre veckor från det att klaganden tog 
del av beslutet. Ifall överklagan har kommit in i rätt tid skickas dokument vidare från barn- 
och ungdomsnämnden till rätt instans för överklagan, som därefter påbörjar hanteringen av 
överklagan. Om inte överklagan inkommit i rätt tid meddelas klaganden om detta av 
kommunjurist (delegeringsordning 1.10). När de gäller ärenden som rör IFO barn- och unga 
görs prövning om överklagan kommit in i rätt tid och beslut om avvisning om överklagan 
kommit in för sent av enhetschef IFO. ( delegeringsordning 13.11)
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Efter att ärenden mottagits i förvaltningsrätten eller i skolväsendets överklagandenämnd 
väntar barn- och ungdomsnämnden på återkoppling och nytt beslut. I vissa fall ska vi skicka 
in kompletteringar i ärendet.
Handläggningstiden i förvaltningsrätten eller i skolväsendets överklagandenämnd kan vara 
långa och därför drar vissa ärenden ut på tiden utan att vi har insyn i hanteringen. Tex kan 
överklagan vid skolskjutsärenden ibland ta upp till 6 månader innan beslut lämnas.
 
Nämnden kan få information om överklagade ärenden genom tillägg i delegeringsbeslut att 
och när överklagan har lämnats in.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Hantering av överklagade beslut
 Besvärshänvisning Skolväsendets överklagandenämnd
 Besvärshänvisning förvaltningsrätt

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisning hur barn- och ungdomskontoret hanterar 
överklagade beslut och hur redovisning av dessa delegeringsbeslut till nämnd kan ske.

Paragrafen är justerad
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§112

Utvärdering faddersystem 
(2019 BUN0166)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering faddersystem.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att utvärdera 
den fadderorganisation som varit under förra mandatperioden.
Frågor har gått ut till samtliga chefer inom Barn- och ungdomskontoret
1.      Har ni haft besök av en fadderpolitiker under 2015-2018
2.      Om ni haft besök – vad var bra – mindre bra.
3.      Önskemål/tankar kring fadderbesök i framtiden
 
Sammanfattning av utvärdering fadderbesök
Samtliga chefer tillfrågades om de haft fadderbesök under aktuell period. 8 svarade ja och 7 
svarade att man inte har haft besök. Där det varit chefsbyten har det varit svårt att få säkra 
svar.
 
De som har haft besök tycker att man har haft bra diskussioner och samtal. Samtliga tycker 
det är trevligt att få visa sin verksamhet. Några saknar återkoppling från fadderpolitiker efter 
besöket. Bra att besöken är bokade och att det fanns givna punkter att diskutera kring.

Inför framtiden önskar man:
-        Mer regelbundna verksamhetsbesök som är bokade och med givna frågeställningar.
-        Efter besöket önskar man en återkoppling/reflektioner i samtalsform.
-        Förslag från någon att få träffa fler från nämnden, inte bara en fast fadder.
-        Förslag att satsa på välplanerad dialog kring kvalitetsarbete och kompetensförsörjning.
 
Personalkontoret har ombetts ta fram kostnad för arvoden för fadderbesök under perioden.
Man svarar att redovisning av detta sker via mötesblanketter och man kan inte se noteringar 
om arvode just för fadderbesök i den rutan där så är avsett.
En uppskattad kostnad för fadderbesök blir max 7000 kr/år enligt följande uträkning.
 
9 faddrar x 2 tillfällen/år x ca 2 timmar/tillfälle á 185kr =18 x 370 = 6660 kr
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utvärdering faddersystem

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering faddersystem.

Paragrafen är justerad
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§113

Utbildning på yrkesintroduktion 
(2019 BUN0167)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslag gällande 
förändringar inom utbildning på yrkesintroduktion – minska kostnader IKE.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har 2019-02-26 gett Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
genomföra besparingar för att nå en budget i balans senast år 2020. Kostnaderna för 
interkommunal ersättning (IKE) till externa huvudmän som på kommunens uppdrag 
tillhandahåller gymnasial utbildning för ungdomar som är folkbokförda i Hylte kommun har 
ökat.    
En av anledningarna till att kostnaderna för IKE ökar är att huvudmän i andra 
kommuner/fristående huvudmän i högre grad än tidigare tar emot elever till sina 
yrkesintroduktionsutbildningar, trots att de inte är behöriga till gymnasiet.
Barn- och ungdomskontoret lämnar förslag på åtgärder för att minska kostnader för IKE till 
externa huvudmän. Genom att vidta ovanstående åtgärder kan nämnden spara kostnader för 
IKE, samtidigt som man levererar alternativ som möjliggör för eleverna att bli behöriga till 
nationella program.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utbildning på yrkesintroduktion
 Ärendebeskrivning Risk- och konsekvensanalys - utbildning på yrkesintroduktion

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslag gällande förändringar inom utbildning på 
yrkesintroduktion – minska kostnader IKE.

Paragrafen är justerad
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§114

Övrigt 
(2019 BUN0006)

Malin Svan (C) ställer fråga om särskolan.

Paragrafen är justerad
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§115

Extra ärende: Kameraövervakning Örnaskolan 
(2019 BUN0168)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna uppsättning av 
övervakningskameror inomhus på Örnaskolan.

Beskrivning av ärendet
Örnaskolan har under en tid haft en ökad skadegörelse, tex söndersparkade skåp, dörrar, 
toaletter, lås och ett ökat antal falska brandlarmstryckningar. Även betydande saker av 
allvarlig karaktär som anlagda bränder, hot och våld riktat mot både elever och personal har 
förekommit. Detta har skapat otrygghet i både personal och elevers vardagliga arbetsmiljö.
Hyltebostäder som är fastighetsägare, har påtalat oro för sina lokaler, i synnerhet när det 
gäller de ökade anlagda bränderna.
För att för att skapa en lugn och trygg skola önskar Örnaskolan att inre kameraövervakning 
installeras. Övervakningskamerorna kommer användas i förebyggande och utredande syfte.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Kameraövervakning Örnaskolan
 Ärendebeskrivning Kameraövervakning Örnaskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna uppsättning av 
övervakningskameror inomhus på Örnaskolan.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Hyltebostäder
Rektorer Örnaskolan

Paragrafen är justerad
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