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Mötesdatum
2018-02-14

Barn- och ungdomsnämnden

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 2018-02-14
Datum för anslags 
uppsättande

2018-02-15 Datum för anslags 
nedtagande

2018-03-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L) §§8-10, Lennart Ohlsson 
(C), Dorothea Nilsson (M), Kennerth Svensson (V), Alexander Engman (L) 
§§11-24

Ej tjänstgörande ersättare Mustafe Yuusuf (S)
Gunnel Lindgren (KV)
Alexander Engman (L) §§8-10
Desirée Hultberg (M)

Övriga närvarande Stigert Pettersson (barn- och ungdomschef)
Andreas Eriksson (controller)
Kerstin Thörner (utredare) §10
Erik Wikström (sekreterare)
Sofie Matovic (enhetschef IFO barn och unga) §10
Malin Matsson (kvalitetsutvecklare) §10
Hanna Johansson-Jarefjäll (personalkonsult) §10
Stina Andersson (Lärarförbundet)

Utses att justera Lennart Ohlsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-02-14   

Protokollet omfattar §§8-24
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ÄRENDELISTA
§8 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§9 Anmälan av nya ärenden

§10 Meddelande och information 2018

§11 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2018

§12 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2018

§13 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017

§14 Interkommunal ersättning 2018

§15 Delegeringsordning 2018

§16 Nyckeltal 2018

§17 Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap

§18 Lovskola

§19 Riktlinjer barnomsorg

§20 Synpunkt- och klagomålshantering 2017

§21 Uppföljning kränkande behandling 2017

§22 Riktlinjer skolskjuts 2018

§23 Övrigt

§24 Extra ärende: Skrivelse till vårdnadshavare gällande skolplikt
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Barn- och ungdomsnämnden
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§8

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2018 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Lennart Ohlsson (C) att 
tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§9

Anmälan av nya ärenden 
(2018 BUN0015)

Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Meddelande och information 2018 
(2018 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:05 Besök utredare Kerstin Thörner och personalkonsult Hanna Johansson-Jarefjäll, 
gällande utredning om Lovskola
 
13:30 Besök IFO-Chef Sofie Matovic och kvalitetsutvecklare Malin Matsson, gällande 
Kvalitetsmått, handläggningstider IFO
 
13:55 Besök utredare Martin Boberg, gällande redovisning av enkäter
 
Information om statsbidrag (stående punkt)
 
Information om nybyggnationer (stående punkt)
 
Samverkansprotokoll (stående punkt)
 
Information från råden (stående punkt)

Information om chefsrekryteringar (stående punkt)
 
Information om avstängning från grundskola
 
Tilldelning ur Hylte kommuns skolfond
 
Tillsynsprotokoll Kyrkbacken
 
Samverkansprotokoll gymnasiet region Halland
 
Svar angående hållplats
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande socialtjänstens myndighetsutövning
 
§178 KF Avräkning elevantal och ärendebeskrivning avräkning elevantal 2017
 
§245 KS Justering av sammanträdestider 2018 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för regionalt stöd kultur barn och unga

Protokoll folkhälsorådet 2017-12-06
 
Fadderområden
 
Erbjudande från Hyltenämnden-BUN
 
Lokal rapport från Hyltenämnden om psykisk ohälsa
 
Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor – slutrapport
 
Revisionens granskning av leverantörsfakturor Hylte kommun
 
§17 KS LUPP 2018
 
§12 KS Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande
 
§19 KSAU Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 
polisnärvaro samt ordningsvakter

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information januari februari 2018
 Beslut IVO socialtjänst
 §245 KS Justering av sammanträdestider 2018 kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen
 Riktlinjer för regionalt stöd kultur barn och unga
 Protokoll folkhälsorådet 2017-12-06
 §178 KF Avräkning elevantal
 Ärendebeskrivning - avräkning barn- och elevantal 2017
 Statsbidrag januari 2018
 samverkansprotokoll 2018-01-15
 Missiv Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun
 Granskning av leverantörsfakturor Hylte kommun (slutlig)
 Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor - slutrapport
 Lokal rapport från Hyltenämnden om psykisk ohälsa
 Erbjudande från Hyltenämnden-BUN
 Fadderområden Barn- och ungdomskontoret februari 2018
 §17 KS LUPP 2018
 §12 KS Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande
 §19 KSAU Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 

polisnärvaro samt ordningsvakter
Paragrafen är justerad
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§11

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret
 Redovisning av anställningar till BUN December 2017
 Avskrivning kundfordringar - BUN
 Redovisning av anställningar till BUN Januari 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgårdens förskola februari 2018
 Tillsynsbeslut Kyrkbackens förskola 2017
 Utdelning Skolfonden 2017
 Yttrande till Skolinspektionen och BEO
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling Februari
 Anmälningslista delegeringsbeslut Landeryds och Kinnareds skola februari 2018
 Delegeringsbeslut Platina 2017-12-01 - 2018-02-05
 Delegeringsbeslut januari barn- och ungdomschef
 Anmälningslista delegeringsbeslut Elias Fries november december januari
 Delegeringsbeslut vux januari 2018
 Delegeringsbeslut EFNA januari 2017

Paragrafen är justerad
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§12

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Handlingar i ärendet
 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg
 Delegeringsbeslut IFO BoU Januari 2018
 Delegeringsbeslut IFO BoU December 2017

Paragrafen är justerad
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§13

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017 
(2017 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av bokslutet och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, 
kulturskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, elevhälsa samt IFO barn 
och unga. 

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3 868 tkr. Under 
året har tilläggsbudget erhållits med 17 563 tkr varav åtgärdspaketet utgör 5 600 tkr.
 

Handlingar i ärendet
 §32 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2017
 Bokslut 2017 BUN
 Intern kontrollplan 2017 uppföljning
 Målstyrning - Åtgärdspaket 2016-2018
 Målstyrning - Framtid Hylte 2015-2018
 BUN investering Framtid Hylte
 Grunduppdrag 2017
 Ekonomisk Analys bokslut 2017

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret 
Revisionen

Paragrafen är justerad
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§14

Interkommunal ersättning 2018 
(2018 BUN0042)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Interkommunala priser för grundskola, förskoleklass, 
fritidshem samt gymnasiets introduktionsprogram enligt bifogad lista gällande 2018.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Interkommunala priser för grundskola, förskoleklass, 
fritidshem samt gymnasiets introduktionsprogram enligt bifogad lista gällande 2018.

Handlingar i ärendet
 §33 BUN AU Interkommunal ersättning 2018
 Tjänsteskrivelse interkommunal ersättning 2018
 Interkommunal ersättning Hylte 2018

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§15

Delegeringsordning 2018 
(2018 BUN0025)

Beslut
Barn- och ungdomskontoret beslutar om föreslagna ändringar i delegeringsordning 2018, med 
undantag för punkterna 15.2 och 15.4.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret föreslår följande ändringar i delegeringsordningen.
 
Punkt 2.1 Besluta om att fördela attesträtt och ersättarskap
Förslag till beslut
Att ändra i delegationsordningen från Ekonomichef till Kontorschef.

Punkt 15.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ner
Förslag till beslut
Att ändra i delegationsordningen från IFO-chef till 1:e socialsekreterare
 
Punkt 15.4 Förlängning av utredningstiden i ärenden som rör barn (maximalt två månader)
Förslag till beslut
Att ändra i delegationsordningen från Arbetsutskott till enhetschef IFO 
 
Punkt 15.8 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun
Förslag till beslut
Att ändra i delegationsordningen från Arbetsutskott till enhetschef IFO
 
Punkt 16.9 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdomar i övriga fall
Förslag till beslut
Att ändra i delegationsordningen från 1:e socialsekreterare till:
Bistånd upp till 10 % av prisbasbeloppet per person och år – socialsekreterare
Bistånd över 10 % av prisbasbeloppet per person och år – 1:e socialsekreterare

Handlingar i ärendet
 §34 BUN AU Delegeringsordning 2018

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomskontoret beslutar om föreslagna ändringar i delegeringsordning 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att barn- och ungdomskontoret beslutar om föreslagna ändringar i 
delegeringsordning 2018. Med undantag för punkterna 15.2 och 15.4.
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Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§16

Nyckeltal 2018 
(2018 BUN0026)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de föreslagna 
förändringarna.

Beskrivning av ärendet
 Barn- och ungdomskontoret föreslår ett par redaktionella ändringar och förtydliganden 

i barn-och ungdomsnämndens KF-nyckeltal.
 Barn- och ungdomskontoret föreslår även att KF-nyckeltalet nr. 4 som gäller IM och heter 

Andel behöriga (IM-elever) till gymnasieutbildning (yrkesförberedande program) tas bort. Det 
är ett mått som inte mäter verksamhetens kvalitet och som fungerar dåligt då resultatet alltid 
blir 100 %. Ett bättre kvalitetsmått för IM behöver tas fram.

 Barn- och ungdomskontoret föreslår vidare att KF-nyckeltalet nr. 11 delas upp i två nyckeltal, 
då en gemensam redovisning av nöjdhet för två helt olika verksamheter inte blir rättvisande. 
Uppdelningen skulle innebära att Nöjdhet vuxenutbildning och introduktionsprogrammet blir 
Nöjdhet Vuxenutbildningen samt Nöjdhet Introduktionsprogrammet (IM).

Handlingar i ärendet
 §35 BUN AU Nyckeltal 2018
 Tjänsteskrivelse KF-nyckeltal 2018
 Förändringar i KF-nyckeltalen 2018-01-24

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomskontoret
Gymnasierektorerna

Paragrafen är justerad
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§17

Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap 
(2017 BUN0226)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen gällande 
HBTQ-kunskap.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om HBTQ-kunskap i kommunen. I motionen föreslås 
att:

        Hylte kommun aktivt arbetar för ökad HBTQ-kunskap hos sina anställda.
        En strategi kring hur Hylte kommun ska arbeta med HBTQ-frågor och att höja

kunskapen i organisationen tas fram.
        HBTQ- utbildningsinsatserna inleds med att elevhälsan som möter ungdomar och

familjer blir HBTQ-diplomerad/certifierad.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn-och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram 
förslag på hur kommunfullmäktige ska ställa sig till den sista strecksatsen. Kontoret/nämnden 
ska föreslå om motionens att-satser ska bifallas, avslås eller anses besvarade.
 
Barn- och ungdomskontoret tar inte ställning för vilket alternativ, diplomering eller 
certiifering, som är det bästa och mest lämpade för Hylte kommuns verksamhet utan överlåter 
det till Kommunfullmäktige då det är en kostnad kopplad till de olika alternativen.
 
 

Handlingar i ärendet
 §36 BUN AU Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap
 Motion HBTQ-kunskap
 Tjänsteskrivelse Svar på motion HBTQ-kunskap
 Ärendebeskrivning svar på motion HBTQ-kunskap

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomskontoret
Elevhälsochef Åse Bülow
 

Paragrafen är justerad
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§18

Lovskola 
(2017 BUN0176)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av ”utredning lovskola” och ger i uppdrag åt barn- 
och ungdomskontoret att komplettera utredningen med en kostnadskalkyl för lovskola senast 
april 2018.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 18 oktober 2017 att ge i uppdrag till barn- och 
ungdomskontoret att
arbeta vidare med lovskola och att även inkludera simundervisning.
 
Utredningen beskriver förutsättningarna för att få statsbidrag, analyserar verksamhetens och 
elevernas förutsättningar för att bedriva och delta i lovskola, lämnar förslag på hur kontoret 
ska tänka kring rekrytering och vilka förutsättningar som finns för att inkludera simskola som 
en del av undervisningen. En kostnadskalkyl presenteras inte på grund av att 
lovskoleverksamhetens resursåtgång är mycket svår att uppskatta och att det saknas underlag.

Utredningen vill belysa att skollovens ledighet förmodligen har en stark tradition och 
betydelse hos elever och målsman. Inrättandet av lovskola bör ses som en process, där tid är 
en viktig faktor för att ändra attityder och vanor. Antalet deltagare i lovskola bör med denna 
tes successivt öka över tid, vilket ytterligare försvårar uppskattningen och beräkningen av 
resurser även i framtiden.

Utredningen gör bedömningen att verksamheterna har kapacitet för att möta kraven och 
behovet av lovskola.  

Utredningen påtalar följande prioriterade områden: 

        Upprätta handlingsplaner – kvalitetsäkring för elever och lärare

        Läxhjälp – komplement till lovskola

        Arbeta med fokusområden – dela upp insatser mellan årskurserna

        Rutiner för planering och genomförande

        Ta ställning till handlingsutrymme för individuella programmet
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Handlingar i ärendet
 §37 BUN AU Lovskola
 Tjänsteskrivelse - utredning lovskola
 Utredning - Utökad lovskola

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§19

Riktlinjer barnomsorg 
(2016 BUN0204)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer barnomsorg utifrån angivna ändringar.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för barnomsorg i Hylte Kommun har reviderats då förordningen om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats från och med 
den 1 januari 2018.

Förskola        avgift            maxbelopp
Barn 1           3%                1382 kr
Barn 2           2%                922 kr

Fritidshem
Barn 1           2%                922 kr
Barn 2           1%                461 kr
Barn 3           1%                461 kr

Handlingar i ärendet
 §38 BUN AU Riktlinjer barnomsorg
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer barnomsorg
 Riktlinjer barnomsorg -  fritidshem 2018
 Riktlinjer barnomsorg - förskola och pedagogisk omsorg 2018

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Förskolechefer
Rektorer

Paragrafen är justerad
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§20

Synpunkt- och klagomålshantering 2017 
(2018 BUN0043)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av sammanställningen.

Beskrivning av ärendet
I Rutin för hantering av synpunkter och klagomål framgår det att en sammanställning av samtliga 
synpunkter och klagomål ska redovisas för barn- och ungdomsnämnden en gång per år i december.

Handlingar i ärendet
 §39 BUN AU Synpunkt- och klagomålshantering 2017
 Tjänsteskrivelse Sammanställning av synpunkter och klagomål 2017
 Sammanställning av synpunkter och klagomål, 2018-01-23

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§21

Uppföljning kränkande behandling 2017 
(2017 BUN0017)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av sammanställningen.

Beskrivning av ärendet
Två gånger om året (januari till juni samt juli till december) sammanställer och analyserar 
barn- och ungdomskontoret periodens anmälningar och återrapporter som delges barn- och 
ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §40 BUN AU Uppföljning kränkande behandling 2017
 Tjänsteskrivelse Sammanställning kränkande behandling elever juli - december 2017
 Sammanställning kränkande behandling elever juli - dec 2017

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer och förskolechefer

Paragrafen är justerad
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§22

Riktlinjer skolskjuts 2018 
(2018 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se över och ge 
eventuella förslag på revideringar av riktlinjer för skolskjuts föranlett av förvaltningsrättens 
dom avseende osäker väg. Uppdraget ska redovisas senast 13/6.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har gett delvis rätt och biträtt överklagan ang osäker väg. 
Förvaltningsrätten har gett rätt i så avseende att man fastställt att under del av året kan vissa 
vägar anses som farlig väg beroende av vägens och omgivningens beskaffenhet såsom ex 
avsaknad av belysning etc. Föranlett av att förvaltningsrätten ändrat sin bedömning behöver vi 
se över våra riktlinjer. 

Handlingar i ärendet
 §41 BUN AU Riktlinjer skolskjuts 2018
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer Skolskjuts 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att se över och revidera riktlinjer för skolskjuts föranlett av förvaltningsrättens dom 
avseende osäker väg. Uppdraget ska redovisas senast 13/6.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutshandläggare Nancy Bertilsson

Paragrafen är justerad
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§23

Övrigt 
(2018 BUN0006)

Alexander Engman (L) ställer fråga till barn- och ungdomschefen angående fortbildning för 
personal i förskolan.
Malin Svan (C) efterlyser besök från fritidshemsgruppen.
Desirée Hultberg (M) ställer frågor om mentorskap inom skolan.

Paragrafen är justerad
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§24

Extra ärende: Skrivelse till vårdnadshavare gällande skolplikt 
(2018 BUN0064)

Ärendet utgår från mötet

Paragrafen är justerad
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