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

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

Underskrifter

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

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2017-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2017-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:45

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), 
Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Dorothea Nilsson (M), Iréne Andersson 
(socialdemokraterna), Desirée Hultberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare Kennerth Svensson (V), Mustafe Ahmed Yuussuf (S) §35, §§37-56

Övriga närvarande Stigert Pettersson (barn- och ungdomschef), Gunilla Abrahamsson (adminsitrativ 
chef) §§33-50, Andreas Eriksson (ekonom) §39, §49, Erik Wikström 
(sekreterare), Tobias Stenekull (TCO), Negin Nazari (sakkunnigt biträde EY) 
§35, Ove Gustavsson (revisionen) §35, Stigert Winterqvist (revisionen) §35, Erik
Karlsson (revisionen) §35, Kristina Johansson  (revisionen) §35, Tobias Larsson  
(Hyltebostäder) §35

Utses att justera Lennart Ohlsson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2017-04-12 

Protokollet omfattar §§33-56

1 (32)

Du hittar de handlingar som har varit 
nämndens underlag på kommunens 
hemsida. Tänk på att handlingarna kan skilja 
sig från det slutgiltiga beslutet.

Klicka på denna ruta för att komma till 
barn- och ungdomsnämndens kallelser. 

http://www.hylte.se/kommunpolitik/kallelserochhandlingar/barnochungdomsnamnden.4.5e630c89144f81df68c509.html
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2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§33 Fastställande av ärendelista och val av justerare
§34 Anmälan av nya ärenden
§35 Meddelande och information 2017
§36 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017
§37 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2017
§38 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016
§39 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
§40 Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och ungdomsnämnden
§41 Riktlinje för barn och ungdomskontoret vid kris eller extraordinär händelse
§42 Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum
§43 Val av barn- och ungdomsnämndensnämndens arbetsutskott
§44 Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet
§45 Val av representanter till lokala folkhälsorådet
§46 Samverkan med Skolverket inom uppdraget om samverkan för bästa skola
§47 Utbildning för nyanlända 18-20 år
§48 Uppföljning kränkande behandling
§49 Bidragsbelopp och interkommunala priser
§50 Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg
§51 Delegeringsordning 2017
§52 Nyckeltal 2017
§53 Ombud barn- och ungdomsnämnden
§54 Beslut om moderna språk på grundläggande nivå
§55 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen
§56 Övrigt
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Fastställande av ärendelista och val av justerare 

2017 BUN0006

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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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Anmälan av nya ärenden 

2017 BUN0012
Inga nya ärenden anmäls vid sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Meddelande och information 2017 

2017 BUN0004

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:00 Besök Revisionen gällande rapport om granskning av budgetprocessen

13:45 Besök Tobias Larsson från Hyltebostäder med anledning av ärende om lokaler förskola

Nya rekryteringar

Barnomsorgsstatistik februari

§15 KF Avsägelse

§20 KF Fyllnadsval

§25 KF Fyllnadsval

§28 KF Fyllnadsval

§26 KS Begäran om medel Giftfri förskola

§28 KS Kortkredit till barn- och ungdomskontoret

Skolinspektionens beslut efter uppföljning för Örnaskolan 1

Folkhälsorådets protokoll 2017-02-22

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018

Förslag till Aktiviteter 2017 Folkhälsorådet

§47 KF Fyllnadsval

§49 KF Övriga ärenden
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 KF Ombudgetering investeringar 2016

§37 KF Prioriteringar investeringar 2018-2020

§59 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen

§57 KSAU Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016

Ansökan om bidrag till Bris region Syd 2017

Patientsäkerhetsrapport för skolhälsovården i Hylte kommun 2016

Samverkansprotokoll 2017-03-13

Fadderområden Barn- och ungdomskontoret

Skolskjutsärenden – fråga från arbetsutskottet

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information mars/april 2017
 STATISTIK BARNOMSORG 2017-02-28
 Elevprognos 2017-03-02
 Sammanställning placerade och folkbokförda barn 2017-02-28
 §15 KF Avsägelse - ledamot barn- och ungdomsnämnden samt ersättare arbets- och 

näringslivsnämnden(119914) (0)_TMP
 §20 KF Fyllnadsval - Ledamot Barn- och ungdomsnämnden
 §25 KF Fyllnadsval - ledamot barn- och ungdomsnämnden
 §28 KF Fyllnadsval - Ersättare barn- och ungdomsnämnden
 §26 KS Begäran om medel Giftfri förskola
 §28 KS Kortkredit till barn- och ungdomskontoret
 Skolinspektionens beslut efter uppföljning för Örnaskolan 1
 Folkhälsorådets protokoll 2017-02-22
 Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018
 Förslag till Aktiviteteter 2017 Folkhälsorådet
 §47 KF Fyllnadsval - Ersättare barn- och ungdomsnämnden
 §49 KF Övriga ärenden
 §36 KF Ombudgetering investeringar 2016
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 §37 KF Prioriteringar investeringar 2018-2020
 §59 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen
 §57 KSAU Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
 Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016
 Ansökan om bidrag till Bris region Syd 2017
 Patientsäkerhetsrapport för skolhälsovården i Hylte kommun 2016
 samverkansprotokoll 2017-03-13
 Fadderområden Barn- och ungdomskontoret
 Skolskjutsärenden - fråga från au

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017 

2017 BUN0008

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret april
 Delegeringsbeslut BUK 2017-02-08 – 2017-04-03
 Redovisning av anställningar till BUN februari 2017
 Redovisning av anställningar till BUN mars 2017
 Anmälningslista delegeringsbeslut grundsärskolan februari 2017
 Delegationsbeslut IM mars 2017
 Delegationsbeslut Vux mars 2017
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgårdens förskola april 2017
 Anmälningslista delegationsbeslut Elias Fries mars-17
 Delegeringsbeslut Enheten för nyanlända mars 2017

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2017 

2017 BUN0009

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret IFO barn- och unga.

Handlingar i ärendet
 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg mars
 Delegationsbeslut 170201-170331 IFO Barn och unga

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016 

2016 BUN0001

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisning av mätningar nyckeltal förskolan samt beslutar ta 
bort mål validering gällande området utveckla Lärcentrum.

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomskontoret fick på nämnd 2017-02-15 i uppdrag att se över hur Kommunfullmäktiges 
mål för förskolan mäts och att se över målet "Valideringar" i Åtgärdspaketet till nämndens 
sammanträde i april.

Mätningar i förskolan gällande plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) samt 
väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum 
(medelvärde) mäts enbart under första halvåret av året, för att det ska vara samma mätning som till 
KKIK.
Önskat placeringsdatum är det datum som vårdnadshavarna önskar få en plats på förskolan för sitt 
barn. Infaller datumet på lördag, söndag eller helgdag räknas först kommande vardag (eller första dag 
som förskolan åter är öppen)som önskat datum.
Erbjudet placeringsdatum är det datum då barnet enligt erbjudandet kan börja på förskolan, oavsett om 
vårdnadshavarna tackar ja eller inte.
Avgränsningar
Mätningen ska göras för samtliga erbjudna placeringar, även asylsökande barn ingår, på förskola under 
det första halvåret innevarande år .

Gällande målet antal valideringar i åtgärden Utveckla Lärcentrum anser barn- och ungdomskontoret 
att målet inte är relevant för åtgärden och föreslår att målet tas bort.

Handlingar i ärendet
 §93 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016
 Tjänsteskrivelse uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017 

2017 BUN0002

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljning 3 månader till 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Vid årets slut beräknas i nuläget en negativ avvikelse på 1774 tkr för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter.

Handlingar i ärendet
 §94 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning mars 2017
 Prognos 3 BUN 2017

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och 
ungdomsnämnden 

2017 BUN0003

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av analyser av KF-nyckeltal, omvärld och nuläge och delger 
analyser och sammanfattning av identifierade områden till Kommunstyrelsen med följande ändringar i 
bilagan  "Sammanfattning prioriterade områden": Vikariepool får prioriteringen 2. Resursökning IFO 
får prioriteringen 3. Migrationsverkets handläggningstider tas bort. Införande av programmering 
grundskola/gymnsieskola får prioriteringen 3. Digitala verktyg och program får prioriteringen 2.

Barn- och ungdomsnämnden begär också att få återkomma med begäran om medel till 
justeringstillfället i november gällande integrationsvärdar/studiehandledare.

Beskrivning av ärendet
Efter kvalitetsdialog mellan barn- och ungdomskontoret och barn- och ungdomsnämnden har 
sammanställning gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.

Handlingar i ärendet
 §95 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020
 Beslutsunderlag för analys av nuläge
 Beslutsunderlag för analys av omvärlden
 KF-nyckeltal Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med 

socialsekreteraren
 KF-nyckeltal Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller 

insats
 KF-nyckeltal Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever ett gott bemötande
 KF-nyckeltal Barn och unga - Plats på förskola på önskat placeringsdatum
 KF-nyckeltal Barn och unga - Väntetid förskola
 KF-nyckeltal Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
 KF-nyckeltal Meritvärde i åk. 9 kommunala skolor
 KF-nyckeltal Nöjdhet grundskola (åk 2 5 och 8) (%)
 KF-nyckeltal Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM)
 KF-nyckeltal Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 Sammanfattning identifierade områden
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av analyser av KF-nyckeltal, omvärld och nuläge och delger 
analyser och sammanfattning av identifierade områden till Kommunstyrelsen.

Ändringsyrkanden
Maria Hedin (S) yrkar om följande ändringar gällande pritoiteringar i bilagan "Sammanfattning 
prioriterade områden": Vikariepool får prioriteringen 2. Resursökning IFO får prioriteringen 3. 
Migrationsverkets handläggningstider tas bort. Införande av programmering grundskola/gymnsieskola 
får prioriteringen 3. Digitala verktyg och program får prioriteringen 2.
Tilläggsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar om tillägget att "Barn- och ungdomsnämnden begär att få återkomma med 
begäran om medel till justeringstillfället i november gällande integrationsvärdar/studiehandledare."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) ändringsyrkanden och finner att 
barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) ändringsyrkanden.
Ordförandenfrågar om nämnden i övrigt bifaller kontorets förslag till beslut och finner att barn- och 
ungdomsnämnden i övrigt bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) tilläggsyrkande och finner att 
barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) tilläggsyrkande.
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§41

Riktlinje för barn och ungdomskontoret vid kris eller extraordinär 
händelse 

2016 BUN0073

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna fastställs av barn- och ungdomsnämnden och revideras inför varje ny mandatperiod eller 
när behov föreligger.
Syftet med dessa riktlinjer är att vara ett styr- och hjälpmedel för att barn och ungdomskontoret skall 
kunna starta upp ett ledningsarbete vid en kris och efter det akuta skedet skapa och behålla en 
strukturerad och ändamålsenlig aktivitet samt säkerställa en likformig hantering av bl. a. 
verksamhetsfrågor.

Handlingar i ärendet
 §96 BUN AU Riktlinje för barn- och ungdomskontoret vid kris eller extraordinär händelse
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret vid kris eller extraordinär händelse 

2017
 Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret vid kris eller extraordinär händelse 2017

Beslutet skickas till 
Chefsgrupp Barn- och ungdomskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§42

Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum 

2016 BUN0164

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av kostnadsförslag utveckling vuxenutbildning/lärcentrum och 
förordar alternativ tre.

Beskrivning av ärendet
Totalkostnad Budget 2.0 (Bilaga 1)
Till personalbudgeterna i de olika alternativen kring utökning och utveckling av Hylte Gymnasieskola 
och Vuxenutbildning 2.0 tillkommer efter vägval för en totalbudget även hyror, lokalvård, kost för IM, 
vaktmästeri service, transporter för IM och förbrukningsmaterial.

För de olika alternativen beräknas den totala kostnaden i budgeten.
1) Utökning GrundVux & GyVux (högskolebehörighet + VO): 24 500 000 kr..
2) Utökning GrundVux & GyVux (högskolebhörighet + VO/BF): 24 800 000 kr.
3) Utökning GrundVux & GyVux (högskolebehörighet + VO/BF/NV/SH): 27 000 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §97 BUN AU Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum
 Tjänsteskrivelse utveckling vuxenutbildning/lärcentrum
 Bilaga 1-Budget 2.0 2017
 Bilaga 2 - Kurser GyVux 2 0
 Bilaga 3 - Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning 170303
 Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning 2.0 Personalbudget 170403
 Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning 170322

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av kostnadsförslag utveckling vuxenutbildning/lärcentrum.

Tilläggssyrkande
Maria Hedin (S) yrkar om tillägget att nämnden ska förorda alternativ tre.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.
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Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande om tillägg.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektor vuxenutbildning
Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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§43

Val av barn- och ungdomsnämndensnämndens arbetsutskott 

2015 BUN0007

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden väljer med anledning av fyllnadsval följande ersättare till barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott för den återstående delen av mandatperioden 2015-2018:
Ledamot                                                  Ersättare
Ann-Christin Wendpaap (S)                    Iréne Andersson (S)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver välja en ny ersättare efter fyllnadsval i kommunfullmäktige 
2017-02-16 beträffande 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Enligt kommunens reglemente ska ordförande 
och vice ordförande ingå i arbetsutskottet.

Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas av barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §98 BUN AU Val av barn- och ungdomsnämndensnämndens arbetsutskott
 Tjänsteskrivelse Val av personlig ersättare i arbetsutskott efter fyllnadsval

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§44

Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet 

2015 BUN0009

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avvakta med val av ny representant i kommunala 
tillgänglighetsrådet till nästa nämndssammanträde 2017-05-17

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver välja en ny ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet med 
anledning av fyllnadsval i kommunfullmäktige 2017-03-09.

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till kommunens nämnder och består av 
förtroendevalda personer från nämnderna och utsedda personer från olika handikapporganisationer i 
kommunen.

Kommunala tillgänglighetsrådet ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden och enligt 
kommunens reglemente åligger det ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att leda och samordna 
arbetet i tillgänglighetsrådet.

Handlingar i ärendet
 §99 BUN AU Val av representanter till tillgänglighetsrådet
 Val av representant kommunala tillgänglighetsrådet efter fyllnadsval

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot och i kommunala tillgänglighetsrådet för den 
återstående delen av mandatperioden 2015-2018:
Ledamot                             Ersättare
xx                                        Maria Hedin (S)

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§45

Val av representanter till lokala folkhälsorådet 

2015 BUN0008

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot i lokala folkhälsorådet för den återstående delen 
av mandatperioden 2015-2018:
Ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver utse en ny ledamot till lokala folkhälsorådet med anledning av 
fyllnadsval i kommunfullmäktige 2017-02-16.

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
 §100 BUN AU Val av representanter till lokala folkhälsorådet
 Tjänsteskrivelse val av representant lokala folkhälsorådet efter fyllnadsval

Beslutet skickas till 
Lokala folkhälsorådet

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Samverkan med Skolverket inom uppdraget om samverkan för 
bästa skola 

2016 BUN0121

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomchefen delegation på att teckna avtal med 
Skolverket gällande Bästa möjliga skola.

Beskrivning av ärendet
I dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket 
har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten 
inom och mellan skolor.

Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller 
hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att 
förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer 
samt gymnasie och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av 
regeringen
Skolverkets arbete med riktade insatser ställer speciella krav på hur arbetet kan kvalitetssäkras. 
Arbetet ska stå på en solid vetenskaplig grund eller bygga på och bidra till beprövad erfarenhet. Detta 
är inte minst viktigt eftersom verksamheten riktar sig till huvudmän med extra stora utmaningar.
 Ett kansli för forskarmedverkan har fått till uppgift att snabbt med hög kvalitet skräddarsy insatser till 
huvudmän. Kansliet är placerat på Stockholms universitet och leds av Stockholms universitet och 
Högskolan Dalarna. Kansliet har också ett antal lärosäten knutna till sig.

Samverkan för bästa skola avser att teckna avtal med Hylte kommun för fortsatt samarbete.

Handlingar i ärendet
 §101 BUN AU Samverkan med Skolverket inom uppdraget omsamverkan för bästa skola
 Tjänsteskrivelse Bästa möjliga skola

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Utbildning för nyanlända 18-20 år 

2016 BUN0142

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av konsekvensbeskrivning gällande utbildning för nyanlända 18-
20 år samt att delge konsekvensbeskrivningar till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte verkställa tidigare beslut med intag från vårterminstart
2017.
Barn- och ungdomsnämnden ger därför barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram förslag på ett
förtydligande av beslutet.

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram
konsekvensbeskrivning i enighet med kommunstyrelsens förslag, dvs vad beslutet innebär kopplat till 
den nya lagstiftning som väntas innebärande att asylsökande ungdomar får tillfälligt uppehållstillstånd 
under studietiden.

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning för vad som händer om de elever som ärendet avser inte erbjuds utbildning.

Beskrivning av vilka ”integrationsmedel” avses i begäran ska även göras, samt hur många elever avser 
barn- och ungdomsnämnden ge utbildning för 82 000 kr per år och även vilken typ av utbildning avses 
i beslutet?

Handlingar i ärendet
 §102 BUN AU Utbildning för nyanlända 18-20 år
 Tjänsteskrivelse Utbildning för nyanlända 18-20 år
 Ärendebeskrivning Konsekvensbeskrivning utbildning för nyanlända 18-20 år

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Gymnasiechef
Rektor gymnasieskolan
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Uppföljning kränkande behandling 

2015 BUN0313

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av den sammanställda uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2017-02-01 att skolenheter som inte har återrapporterat avslutade 
kränkningsärenden för 2014-2016 ska redovisa dessa till nämnden i april.

Handlingar i ärendet
 §103 BUN AU Uppföljning kränkande behandling
 Tjänsteskrivelse Uppföljning kränkande behandling. Ej återrapporterade ärenden 2014-2016
 Ärendebeskrivning Uppföljning kränkande behandling. Ej återrapporterade ärenden 2014-

2016
 Ärendebeskrivning reviderad. Uppföljning kränkande behandling. Ej återrapporterade ärenden 

2014-2016

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Berörda rektorer

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Bidragsbelopp och interkommunala priser 

2016 BUN0242

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Interkommunala priser för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem enligt bifogade prislistor gällande 2017.

Beskrivning av ärendet
Interkommunala priser för grundskolan, fritidshem och förskoleklass har beräknats utifrån den 
resursfördelningsmodell som tagits fram till detaljbudget 2017.

Handlingar i ärendet
 §104 BUN AU Bidragsbelopp och interkommunala priser
 Tjänsteskrivelse Bidragsbelopp och Interkommunala priser Grundskola 2017
 IKE 2017 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem
 Prislista IKE 2017 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg 

2016 BUN0215

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av kostnadsberäkningar för långsiktigt lokalbehov inom 
barnomsorg.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljerad plan på det långsiktiga
lokalbehovet inom barnomsorgen grundat på den nulägesbeskrivning/prognos som gjordes till nämnd 
2017-02-15.

Handlingar i ärendet
 §105 BUN AU Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg
 Tjänsteskrivelse nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg
 Ärendebeskrivning nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg - detaljerad plan på det 

långsiktiga lokalbehovet

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Hyltebostäder
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Delegeringsordning 2017 

2017 BUN0062

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till revidering av 
delegeringsordning och att delegaten ändras till IFO-chef på punkten 17-2 "Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ned". Barn- och ungdomsnämnden beslutar också 
att punkterna 10-11, 12-12 och 13-9 a och b återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Uppdatering inom gymnasieskolan/vuxenutbildningens område för delegering
10-4              Avge yttrande vid förfrågan från annan kommun om elev från Hyltes kommun ska gå i   
gymnasieskola/gymnasiesärskola i den frågande kommunen - Gymnasiechef
10-29            Beslut tilläggsbelopp för elev från/i annan kommun- Gymnasiechef
11-2              Yttrande om en ansökan till vuxenutbildningen i annan kommun eller landsting       
Verksamhetsledare

Handlingar i ärendet
 §107 BUN AU Delegeringsordning 2017
 Tjänsteskrivelse Delegeringsordning 2017
 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning, reviderad 2017-04-12

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till 
revidering av delegeringsordning och att delegaten ändras till IFO-chef på punkten 17-2 "Beslut om att 
utredning inte ska inledas eller är inledd".
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till revidering av 
delegeringsordning.

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar att följande punkter återremitteras med tillhörande förslag:

Delegat ändras från kontorschef till arbetsutskott på punkt 10-11 i delegeringsordningen.
Delegat ändras från kontorschef till arbetsutskott på punkt 12-12 i delegeringsordningen.
Delegat ändras från rektor till arbetsutskott på punkterna 13-9 a och b i delegeringsordningen.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Lennart Ohlssons (C) yrkande och finner att 
barn- och ungdomsnämnden bifaller Lennart Ohlssons (C) yrkande om att återremittera de angivna 
punkterna.
Ordföranden frågar om nämnden i övrigt kan anta barn- och ungdomskontorets förslag till revidering 
av delegeringsordning och finner att barn- och ungdomsnämnden i övrigt antar förslaget till revidering 
av delegeringsordning.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Nyckeltal 2017 

2017 BUN0066

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige ändringar i nyckeltal för Barn- och 
ungdomsnämnden enligt bifogat förslag. Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att revidera de 
nyckeltal som är beslutade av Barn- och ungdomsnämnden samt tillhörande kvalitetsnivåer för 
redovisning på nämnd 17/5.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet gav i uppdrag 2017-03-08, till barn- och ungdomskontoret att göra en översyn av 
nyckeltalen från kommunfullmäktige och de kompletterande nyckeltal nämnden har och återkomma 
med förbättringsförslag/utvecklingsförslag på dessa.

Handlingar i ärendet
 §108 BUN AU Nyckeltal 2017
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2017
 Ärendebeskrivning -Förslag nyckeltal KF 2017 – Barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret - resultatenheten

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Ombud barn- och ungdomsnämnden 

2017 BUN0073

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tillsvidare förordna kommunjuristen Anna Hedqvist som 
ombud för nämnden i enlighet med barn- och ungdomskontorets förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret föreslår att kommunjuristen Anna Hedqvist tillsvidare förordnas som 
ombud för barn- och ungdomsnämnden inom nämndens förvaltningsområde med den behörighet som 
anges i 12 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken

Handlingar i ärendet
 §109 BUN AU Ombud barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Fullmakt Barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Kommunjurist

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Beslut om moderna språk på grundläggande nivå 

2017 BUN0061

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå ansökan om att läsa franska på kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå då kursen som är sökt erbjuds inte av Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Då Barn- och ungdomsnämndens delgeringsordning inte har med ” Beslut att avslå ansökt kurs som 
erbjuds av Hylte kommun” kan inte rektor avslå ansökan utan enbart barn- och ungdomsnämnden kan 
göra detta. Kursen som är sökt erbjuds inte av Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §110 BUN AU Beslut om moderna språk på grundläggande nivå
 Tjänsteskrivelse Delgeringsbeslut nämnd
 Beslutsunderlag moderna språk

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektor vuxenutbildningen

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen 

2017 BUN0078

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation på 
beslut till arbetsutskottets nästa möte 2017-05-03.

Beskrivning av ärendet
Polisområdet Falkenberg/Hylte har skickat ett förslag på ny samverkansöverenskommelse till
kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att förslaget skickas på internremiss till arbets-och
näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
omsorgsnämnden, räddningstjänsten och bostadsstiftelsen Hyltebostäder för att få deras
synpunkter och tankar kring förslaget.
Svaret ska vara inskickat till kommunledningskontoret senast 4 maj 2017 och behöver gå till beslut på 
arbetsutskottets möte den 3 maj 2017.

Handlingar i ärendet
 §59 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen
 Samverkansöverenskommelse 2017 och tillsvidare mellan Hylte kommun och 

Lokalpolisområde Falkenberg
 Medborgarlöfte 2017
 Tjänsteskrivelse Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
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§56

Övrigt 

2017 BUN0007

Paragrafen är justerad
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