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Mötesdatum
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Erik Wikström

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Malin Svan

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-15
Datum för anslags 
uppsättande

2019-01-16 Datum för anslags 
nedtagande

2019-02-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:15

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman 
(L), Kennerth Svensson (V), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Linda Svensson (L)
Turid Brodin (V)
Lama Alshihabi (C)
Fredrik Arturson  (S)

Övriga närvarande Gunilla Abrahamsson (administrativ chef)
Ann-Christin Johansson (tf barn- och ungdomschef)
Rebecka Bernström (sekreterare)
Erik Wikström (sekreterare)
Micael Emihl (rektor) §3
Laila Bertilsson (förskolechef) §3
Claudia Johnsson (rektor) §3
Annette Huttu (förskolechef) §3
Per Henriksson (rektor) §3
Maths Salo (biträdande rektor) §3
Marie Lövqvist (rektor) §3
Maria Johansson Arnström (rektor) §3
Marie Blomqvist (förskolechef) §3
Anett Angel (förskolechef) §3
Lena Carlberg-Nielsen (enhetschef) §3
Marcus Olofsson (biträdande rektor) §3
Sofie Matovic (enhetschef) §3
Åse Bülow (elevhälsochef) §3

1 / 17



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Christine Ågren (rektor) §3
Martin Boberg (utredare och kvalitetsutvecklare) §3
Maria Valfridsson (handläggare och systemansvarig) §3
Marie-Louise Leander (administratör) §3

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-01-15   

Protokollet omfattar §§1-10
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§2 Anmälan av nya ärenden

§3 Meddelande och information 2019

§4 Investeringsbudget 2020-2022

§5 Val av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

§6 Förordnanden enligt LVU

§7 Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

§8 Val av representanter till Kommunala Tillgänglighetsrådet

§9 Val av representanter till Lokala folkhälsorådet

§10 Övrigt
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Barn- och ungdomsnämnden
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§1

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Malin Svan (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§2

Anmälan av nya ärenden 
(2019 BUN0010)

Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
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§3

Meddelande och information 2019 
(2019 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:05 Besök från verksamhetschefer och tjänstemän
14:15 Diverse information om styrdokument och rutiner, Rebecka Bernström, 
nämndsekreterare
 
Stående punkter:
Information om nyrekryteringar
Information om lokaler
 
Handlingar
Samverkansprotokoll
Svar på resultat av inspektion Elias Fries skola

Årsredovisning 2018 Familjeredovisning
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket

§135 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun
§238 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun – Prognos
§239 KS Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
Kvartalsrapport Hallandstrafiken
 

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information januari 2018
 samverkan protokoll 2018-12-19
 samverkan protokoll 2018-12-11
 Svar på resultat av inspektion 20180926 Elias Fries skola  2018/044534
 Årsredovisning 2018 Familjerådgivning
 Avslutat ärende AMV
 §135 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun
 §238 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos
 §239 KS Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
 Kvartalsrapport Hallandstrafiken
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Paragrafen är justerad
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§4

Investeringsbudget 2020-2022 
(2018 BUN0283)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om investeringsmedel för 
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning, Beslutsunderlag 
investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola inventarier samt 
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans matsal.

Beskrivning av ärendet
Förslag till investeringsbudget 2020-2022 lämnas från Barn- och ungdomskontoret till Barn- 
och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §234 BUN AU Extra ärende: Investeringsbudget 2020-2022
 Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2020-2022
 Beslutsunderlag investeringsbegäran  2020-2022  matsal
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 kinnareds förskola
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering digital kompetens
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022reinvestering PC
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning
 Sammanställning investeringsbudget 2020-2022

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till investeringsbudget och skickar ärendet till 
Kommunstyrelsen.

Ändringsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar att "barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om 
investeringsmedel för Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital 
utrustning, Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola 
inventarier samt Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans 
matsal."
Beslutsgång
Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot kontorets förslag till beslut och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande.
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§5

Val av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
(2019 BUN0019)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022:
Ledamot                                                    Ersättare
1.       Maria Hedin (S)                                1. Alexander Engman (L)
2.       Per-Yngve Bengtsson (S)                   2. Ann-Christin Wendpaap (S)
3.      Malin Svan (C)                                   3. Lennart Ohlsson (C)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Enligt kommunens reglemente ska 
ordförande och vice ordförande ingå i arbetsutskottet.
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som behandlas av barn- och ungdomsnämnden. 
Arbetsutskottet beslutar också i de flesta individärenden som inte är delegerade till 
tjänstemannanivån.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar att nämnden utser barn- och ungdomsnämndens presidium väljs till 
ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Lennart Ohlssons (C) yrkande.
Yrkande
Maria Hedin (S) föreslår Alexander Engman (L) som sin personliga ersättare och att Ann-
Christin Wendpaap (S) utses till ersättare för Per-Yngve Bengtsson (S).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande.
Yrkanden
Malin Svan (C) föreslår Lennart Ohlsson (C) som sin personliga ersättare.
Stina Isaksson (SD) föreslår sig själv som ersättare för Malin Svan (C)

Beslutsgång
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt Malin Svans (C) yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§6

Förordnanden enligt LVU 
(2019 BUN0018)

Beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden förordnar nämndens ordförande Maria Hedin (S), förste vice 
ordförande Per-Yngve Bengtsson (S) samt andre vice ordförande Malin Svan (C) rätt att fatta 
beslut
- enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § 3 st LVU om hur och var vården ska ordnas
- enligt 27 § 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud och
- enligt 43 § 1st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda 
fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

2. Barn- och ungdomsnämnden förordnar enhetschef  Sofie Matovic, förste socialsekreterare 
Camilla Möllerström och förste socialsekreterare Susanne Nygren rätt att fatta beslut enligt 43 
§ 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda fall, 
Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

3. Beslut som fattas genom förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Det ligger i sakens natur att vissa beslut enligt LVU måste kunna fattas med kort varsel. För 
de fall nämndens beslut inte kan avvaktas har nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat rätt att fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.
Nämnden kan förordna nämndens ordförande eller någon annan ledamot att fatta brådskande 
beslut på nämndens vägnar vad avser beslut om omhändertagande (6 § 2 st LVU), beslut om 
hur och var vården ska ordnas (11 § 3 st LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
2 st LVU).
Nämnden kan även förordna en ledamot eller tjänsteman rätt att begära handräckning av 
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande (43 § 1 st 2 p LVU).
Ett förordnande för en ledamot eller tjänsteman med stöd av bestämmelserna i LVU skiljer sig 
från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att 
ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast 
ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta ett beslut i saken.
Barn- och ungdomsnämnden behöver fatta ett beslut om förordnande av vissa ledamöter att 
fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.
Barn- och ungdomsnämnden behöver även fatta ett beslut om förordnande av vissa ledamöter 
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och tjänstemän att fatta beslut om begäran om handräckning av Polismyndigheten och 
Kriminalvården.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Förordnanden enligt LVU

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Maria Hedin
Per-Yngve Bengtsson
Malin Svan
Sofie Matovic
Camilla Möllerström
Susanne Nygren

Paragrafen är justerad

13 / 17



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 14
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
(2019 BUN0020)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot och ersättare till det lokala 
brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2019-2022:
Ledamot                              Ersättare
Alexander Engman (L)           Stina Isaksson (SD)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) för mandatperioden 2019-2022.
BRÅ är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Samråd sker mellan nämnderna, kommunstyrelsen, övriga kommunala 
organ, lokala samhällsföreningar och polisen, samt näringslivet. Brottsförebyggande rådet är 
organisatoriskt knutet till arbets- och näringslivsnämnden.
Rådet hanterar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär i brottsförebyggande 
syfte. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
 Reglemente Brottsförebyggande rådet

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§8

Val av representanter till Kommunala Tillgänglighetsrådet 
(2019 BUN0021)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot och ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019-2022:
Ledamot                              Ersättare
Linda Svensson (L)                Lennart Ohlsson (C)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) för mandatperioden 2019-2022.
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till arbets- och näringslivsnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för samråd mellan dessa nämnder, kommunstyrelsen, övriga kommunala 
organ och handikapporganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande 
karaktär för personer med funktionsnedsättning. Det kommunala tillgänglighetsrådet är 
organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Val av representanter till Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
 Reglemente Kommunala tillgänglighetsrådet

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§9

Val av representanter till Lokala folkhälsorådet 
(2019 BUN0022)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamöter i lokala folkhälsorådet för 
mandatperioden 2019-2022:
Ledamot       
Ann-Christin Wendpaap (S)       
Emma Emanuelsson (C)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska utse två ledamöter till lokala folkhälsorådet för 
mandatperioden 2019-2022.
Lokala folkhälsorådet har som uppgift att gemensamt samordna folkhälsoaspekten. Rådet är 
inget beslutande organ utan ett beredningsorgan åt respektive huvudman. Rådet består av 
representanter från Region Halland och kommunens nämnder och styrelser.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Val av representanter till Lokala folkhälsorådet
 Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018
 Skrivelse - Inför val av ledamöter i Folkhälsorådet 2019

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§10

Övrigt 
(2019 BUN0006)

Lennart Ohlsson (C) förslår att barn- och ungdomsnämndens faddersystem utvärderas, utifrån 
verksamheternas synpunkter samt kostnader, innan nya faddrar utses för mandatperioden.
Ordföranden påminner om inbjudan till kommunstyrelsens sammanträde 22 januari
Sekreterare påminner om politikerutbildningar i mars.
Stina Isaksson (SD)och Per-Yngve Bengtsson (S) ställer frågor om rekrytering av logoped.
Stina Isaksson (SD) ställer fråga om specialkost.
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om vikarieanskaffning och inställda lektioner.

Paragrafen är justerad
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