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Erik Wikström
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Maria Hedin

Underskrifter

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

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-17
Datum för anslags 
uppsättande

2017-05-18 Datum för anslags 
nedtagande

2017-06-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:15

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), 
Kennerth Svensson (V), Dorothea Nilsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare John Sundling (S), Desirée Hultberg (M), Mustafe Ahmed Yuussuf  (S)

Övriga närvarande Stigert Pettersson (barn- och ungdomschef) §§57-62, §§64-68, Gunilla 
Abrahamsson (administrativ chef), Andreas Eriksson (controller) §62, Erik 
Wikström (sekreterare), Sofie Matovic (enhetschef IFO barn och unga) §59, 
Maria Johnson (extern utredare, Ekocentrum) §59, Robert Lundström  
(Miljöinspektör) §59, Tommy Fock (tf barn- och ungdomschef) §63, §69

Utses att justera Lennart Ohlsson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2017-05-17 

Protokollet omfattar §§57-69
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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§57 Fastställande av ärendelista och val av justerare
§58 Anmälan av nya ärenden
§59 Meddelande och information 2017
§60 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017
§61 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2017
§62 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
§63 Nyckeltal 2017
§64 Barnomsorg obekväm arbetstid
§65 Giftfri förskola
§66 Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017
§67 Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet
§68 Övrigt
§69 Extra ärende: Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum
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§57

Fastställande av ärendelista och val av justerare 

2017 BUN0006

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Lennart Ohlsson (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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§58

Anmälan av nya ärenden 

2017 BUN0012
Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Meddelande och information 2017 

2017 BUN0004

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:00 Besök Maria Johnson, Ekocentrum, gällande giftfri förskola.

13:45 Besök Sofie Matovic IFO-chef, gällande kvalitetsmått handläggningstid inom socialtjänsten 
barn och unga.

Information om statsbidrag

Information om nybyggnationer

Information om nya rekryteringar

Information från råden

Information från fadderbesök

Information från Skolriksdagen 2017

Samverkansprotokoll

Barnomsorgsstatistik mars och april 2017

§83 KS Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB

§57 KF Budget åtgärdpaketet 2017

Samverkansprotokoll 20170502

Sammanställning statsbidrag 20170510

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information maj 2017
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 Statistik barnomsorg 2017-03-31
 Sammanställning placerade barn 2017-03-31
 Elevprognos 2017-04-10
 Barnomsorgsstatistik april
 Placerade och folkbokförda barn april
 Sammanställning placerade barn 2017-04-30
 §83 KS Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB
 §57 KF Budget åtgärdspaketet 2017
 samverkansaprotokoll 20170502

Paragrafen är justerad
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§60

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 maj
 Delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017-04-04 - 2017-05-09
 Redovisning av anställningar till BUN april 2017
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgårdens förskola april 2017
 Delegeringsbeslut Enheten för nyanlända april 2017
 Delegationsordning IM april 2017
 Delegationsbeslut Vux april 2017
 Delegeringsbeslut Örnaskolan LM 10 april
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling maj
 Delegeringsbeslut 6000 april

Paragrafen är justerad
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§61

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 maj
 Delegationsbeslut 170401-170430 IFO Barn och unga

Paragrafen är justerad
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§62

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017 

2017 BUN0002

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning 4 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
 §126 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning april 2017
 Prognos 4 månader barn- och ungdomsnämnden 2017

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§63

Nyckeltal 2017 

2017 BUN0066

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag på nyckeltal 2017 för barn- och ungdomsnämnden, med 
ändringen att intervallet för "Andel som fått placering i förskolan inom 4 månader" ändras till att rött 
är 0-90, gult 91-98, grönt 99-100. Barn- och ungdomsnämnden beslutar också att föreslå 
kommunfullmäktige att ta bort nyckeltalet "Ensamkommande barn och ungdomars upplevelse av 
kommunens mottagande".

Beskrivning av ärendet
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.

Handlingar i ärendet
 §127 BUN AU Nyckeltal 2017
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2017
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2017 för Barn- och ungdomskontoret - före nämndens beslut
 Ärendebeskrivning förslag nyckeltal IFO barn och unga
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2017 för Barn- och ungdomskontoret - ändrad efter barn- och 

ungdomsnämndens beslut

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag på nyckeltal 2017 för barn- och ungdomsnämnden.
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret - resultatenheten

Paragrafen är justerad
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§64

Barnomsorg obekväm arbetstid 

2017 BUN0101

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av enkät förskola på obekväm arbetstid.

Beskrivning av ärendet
Enligt aktivitetsplan Barn- och ungdomsnämnden i Politisk inriktning Hylte kommun 2015-2018 (dnr 
2016 BUN0120) ska kontoret utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Enkät har skickats ut till de e-postadresser som finns registrerade i Hypernet samtidigt som ett mail för 
vidarebefordring gick till skolledare, förskolechefer och skolassistenter. Även kommunens enda 
fristående förskola ingick i utskicket.

Handlingar i ärendet
 §128 BUN AU Barnomsorg obekväm arbetstid
 Tjänsteskrivelse barnomsorg på obekväm arbetstid
 Ärendebeskrivning Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Förskolechefer

Paragrafen är justerad
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§65

Giftfri förskola 

2016 BUN0231

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av sammanställning ”Giftfri förskola”.

Beskrivning av ärendet
Enligt aktivitetsplan Barn- och ungdomskontoret i Politisk inriktning Hylte kommun 2015-2018 (dnr 
2016 BUN0120) skall kontoret inventera förskolorna för att få en utgångspunkt att arbeta ifrån och 
veta statusen på våra verksamheter när det gäller giftfritt. En utbildning av personalen i ämnet ingår 
också för att medvetandegöra verksamheterna hur man ska tänka och agera. Inventering och 
utbildningsinsatser har skett under våren 2017.

Handlingar i ärendet
 §129 BUN AU Giftfri förskola
 Tjänsteskrivelse Giftfri förskola
 Presentation sammanfattning Giftfri förskola Hylte

Muntlig redovisning av extern utredare Maria Johnson, Ekocentrum.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Förskolechefer

Paragrafen är justerad
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§66

Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017 

2017 BUN0084

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beviljar ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS region Syd 
med 12 080 kronor.

Beskrivning av ärendet
BRIS- Barnens rätt i Samhället har kommit in med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 om 24 
160 kronor. Belopp är framräknat utifrån 10 kr per i Hylte kommun inskrivet barn.

BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt och 
kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Verksamheten är till stor del bidragsstyrd.

Ansökan om bidrag för verksamheten inom BRIS region Syd har tidigare beviljats från Hylte 
kommun. Barn- och ungdomsnämnden har för 2016 beviljat föreningen 12 080 kr i bidrag vilket 
motsvarar 5 kr per inskrivet barn i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §130 BUN AU Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017
 Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2017
 Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017

Beslutet skickas till 
BRIS region Syd
Östra Rönneholmsvägen 7
211 47 Malmö

Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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§67

Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet 

2015 BUN0009

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot och i kommunala tillgänglighetsrådet för den 
återstående delen av mandatperioden 2015-2018:

Ledamot                             Ersättare
Lennart Ohlsson (C)           Maria Hedin (S)

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
 §131 BUN AU Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet
 Tjänsteskrivelse Val av representant kommunala tillgänglighetsrådet efter fyllnadsval

Förslag till beslut
                                                                         

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§68

Övrigt 

2017 BUN0007
Lennart Ohlsson (C) efterlyser dokumentation kring nybyggnationer under den stående punkten i 
ärendet "Meddelande och information".
Malin Svan (C) lyfter fråga om att se över kostsituationen gällande skolmat.

Paragrafen är justerad
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§69

Extra ärende: Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum 

2016 BUN0164

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunstyrelsen ställer medel till förfogande för att kunna 
fortsätta planering och förberedelser att starta verksamhet i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden begär att i samband med delårsbokslut få återkomma med kostnader för 
utökad verksamhet och då med start ht 2017.
 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare behandlat ärendet om ”Utveckling 
vuxenutbildning/lärcentrum”. Det fanns då beskrivet tre olika inriktningar för utveckling av 
gymnasieutbildning/vuxenutbildning. BUN har lämnat ärendet vidare till KS och Kommunfullmäktige 
att med ovanstående som underlag fatta beslut om inriktning.
 
Barn- och ungdomskontoret ser behov av att kunna fortsätta förberedelser för att kunna starta vissa 
verksamheter redan till hösten. Kommunfullmäktige har att fastställa vilket av de presenterade 
alternativen som Gymnasieskolan/vuxenutbildningen skall arbeta vidare efter. För att skapa bästa 
möjliga planeringsförutsättningar att effektuera Kommunfullmäktiges beslut ser Barn- och 
ungdomskontoret att vi redan nu behöver kunna fortsätta med förberedelser. Av detta skäl önskar 
Barn- och ungdomskontoret att få förutsättningar för fortsatt planering samt att snabbt kunna 
verkställa kommande beslut.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utveckling vuxenutbildning/lärcentrum

Förslag till beslut
att Barn- och ungdomsnämnden hos KS hemställer att medel ställs till förfogande att kunna fortsätta 
planering och förberedelser att starta verksamhet i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige.
att Barn- och ungdomsnämnden hos KS hemställer att i samband med delårsbokslut återkomma med 
kostnader för utökad verksamhet och då med start ht 2017.
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
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Rektor gymnasiet
Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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