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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§25 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§26 Anmälan av nya ärenden

§27 Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

§28 Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 § FB

§29 Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

§30 Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 § FB

§31 Meddelande och information 2018

§32 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2018

§33 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2018

§34 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018

§35 Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2022 barn- och ungdomsnämnden

§36 Intern kontrollplan 2018

§37 Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun

§38 Remiss från KSAU: Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 
polisnärvaro samt ordningsvakter

§39 Remiss från Kommunstyrelsen: Samråd av förslag till översiktsplan för Hylte kommun

§40 Riktlinje enskild verksamhet

§41 Uppföljning förändrad organisation HVB/IFO

§42 Lovskola

§43 Bidrag till BRIS region Syd 2018

§44 Val av barn- och ungdomsnämndensnämndens arbetsutskott

§45 Övrigt

§46 Extra ärende: Utredning Högstadium

§47 Extra ärende: Filter för digitala nätverk i förskola och skola
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2018 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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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Anmälan av nya ärenden 
(2018 BUN0015)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot ärende enligt Lennart Ohlssons (C) yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar även att lägga extra ärende om filter för digitala nätverk 
i förskola och skola till dagens ärendelista enligt Malin Svans (C) yrkande. 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar:
"Eftersom ärende nr 10 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 med kort varsel 
drogs bort från föredragningslistan till BUN:s möte 2018-05-16 yrkar jag att vid BUN:s möte 
2018-05-16 ska en redovisning av ekonomin efter 1:a kvartalet och en prognos för år 2018 
lämnas till nämnden."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Lennart Ohlssons (C) yrkande.
Yrkande
Malin Svan (C) yrkar att extra ärende om filter för digitala nätverk i förskola och skola läggs 
till dagens ärendelista.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad

5 / 29



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 § FB
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 § FB
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Meddelande och information 2018 
(2018 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
09:05 Besök Anna Hedqvist, kommunjurist angående nya dataskyddsförordningen GDPR
 
Information om statsbidrag (stående punkt)
 
Information om nyrekryteringar (stående punkt)
 
Information om nybyggnationer (stående punkt)
 
Information från råden (stående punkt)
 
Samverkansprotokoll (stående punkt)
 
Information från politikers fadderbesök på enheter
 
Ansökan om bidrag till Bris region syd och årsberättelse
 
§5 KF Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden – återremiss
 
§20 KF Fyllnadsval - Barn- och ungdomsnämnden
 
§32 KS Planeringsförutsättning 2019-2022
 
§66 KSAU Motion angående skolavslutning i kyrkan - på remiss
 
§67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram
 
§68 KSAU Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan - på remiss
 

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information mars april 2018
 Samverkansprotokoll 20180115 buk
 samverkansprotokoll 2018-01-30
 samverkan protokoll 2018-02-13
 samverkan protokoll 2018-03-27
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 samverkan protokoll 2018-03-28
 Statsbidrag mars 2018
 Ansökan om bidrag till Bris region syd och årsberättelse
 §5 KF Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss
 §20 KF Fyllnadsval - Barn- och ungdomsnämnden
 §32 KS Planeringsförutsättning 2019-2022
 §66 KSAU Motion angående skolavslutning i kyrkan - på remiss
 §67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram - på remiss
 §68 KSAU Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan - på remiss

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

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 april 2018
 Delegeringsbeslut 2.5 Överlåtelse handkassa
 Delegeringsbeslut VUX 180228
 Redovisning av anställningar till BUN Februari 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut grundsärskolan mars 2018
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling April
 Delegeringsbeslut Yttrande till Beo och Skolinspektionen
 Anmälningslista delegeringsbeslut EFNA mars 2018
 Delegeringsbeslut BUK VUX Mars 2018
 Redovisning av anställningar till BUN Mars 2018
 Delegeringsbeslut BUK 2018-02-06 - 2018-03-27

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg.
 

Handlingar i ärendet
 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg april 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut IFO BoU februari 2018

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 
(2018 BUN0001)

Handlingar i ärendet
 §72 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018

Ärendet utgår från mötet.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2022 barn- och 
ungdomsnämnden 
(2018 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.

Beskrivning av ärendet
Efter kvalitetsdialoger på barn- och ungdomskontoret och i dialog med barn- och 
ungdomsnämnden har sammanställning gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.
 

Handlingar i ärendet
 §73 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2022 barn- och 

ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2021
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 22 - Andel barn 2017 som upplever det som lätt att få 

kontakt med socialsekreteraren
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 24 -2017 Andel ej återaktualiserade ungdomar 0-12 år
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 25 -2017 Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 

år ett år efter avslutad utredning eller insats
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 29- Andel godkända elever av de som fullgör 

grundvux (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 30 - Andel godkända elever gymnasievux
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 31 - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram kommunala skolor (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 32 - Meritvärde i åk 9
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 35 - Nöjdhet vuxenutbildning och IM
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 36 - Väntetid SFI
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 37- Andel godkända elever SFI
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 38 - Andel som fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 39 - Väntetid i antal dagar från önskat 

placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
 Nuläge och omvärldsbevakning BUN

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Intern kontrollplan 2018 
(2018 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalys 2018 och antar förslag 
till intern kontrollplan 2018.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år. Ny intern kontrollplan för 2018 ska vara besluten i Barn- och ungdomsnämnden.
Ny intern kontrollplan grundar sig på barn-och ungdomskontorets risk- och 
väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.

Handlingar i ärendet
 §74 BUN AU Intern kontrollplan 2018
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2018
 Beslutsunderlag internkontrollplan 2018
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Revisionen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun 
(2018 BUN0058)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på granskning av den interna kontrollen avseende 
system och hantering av leverantörsfakturor till revisionen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har gett PwC i uppdrag att granska den interna kontrollen 
avseende system och hantering av leverantörsfakturor i Hylte kommun. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillfredställande intern kontroll avseende system och 
hantering av leverantörsfakturor.
Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av 
granskningsresultatet.
Barn- och ungdomsnämnden ska svara på 
 Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen och nämnderna vidta med anledning av att granskningen visar på 
brister gällande fullständiga betalningsunderlag, särskilt gällande angivelse eller hänvisning till dokumentation 
för syfte och deltagare vid konferenser, representation och resor samt kontering?

Handlingar i ärendet
 §75 BUN AU Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Svar på granskning av den interna kontrollen avseende system och 

hantering av leverantörsfakturor
 Ärendebeskrivning svar på Granskning av den interna kontrollen avseende system och 

hantering av leverantörsfakturor

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Revisionen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Remiss från KSAU: Motion angående att uppvakta beslutande 
polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter 
(2018 BUN0066)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå fjärde att-satsen 
i motionen angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt 
ordningsvakter.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ökad polisnärvaro i kommunen. I motionen
föreslås att:

-        Kommunen ska verka för att polisen snarast inrättar lokala och stationära poliser i 
Hylte
kommun.

-        Kommunen stödjer den polisära verksamheten genom att subventionera
poliskontorslokalerna.

-        Kommunen inför ordningsvakter i alla kommundelar och att man hittar lämpliga 
lokaler för
dessa, gärna i samverkan med annan befintlig och lämplig verksamhet.

-        Kommunen inför ordningsvakter på Örnaskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar kring den fjärde att-satsen om ordningsvakter på Örnaskolan.

Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 4 maj 2018.

Handlingar i ärendet
 §76 BUN AU Remiss från KSAU: Motion angående att uppvakta beslutande 

polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
 Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro 

samt ordningsvakter.
 Tjänsteskrivelse Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 

polisnärvaro samt ordningsvakter
 Ärendebeskrivning svar på Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet 

om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på motion angående att 
uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter.
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Remiss från Kommunstyrelsen: Samråd av förslag till översiktsplan 
för Hylte kommun 
(2018 BUN0085)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna svar till samråd av förslag till översiktsplan 
för Hylte kommun till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun är ute på samråd och barn-och ungdomsnämnden 
uppmanas att lämna synpunkter.

Handlingar i ärendet
 §77 BUN AU Remiss från Kommunstyrelsen: Samråd av förslag till översiktsplan för 

Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Remissvar Samråd av förslag till översiktsplan för Hylte kommun
 Ärendebeskrivning Remissvar till samråd av förslag till översiktsplan för Hylte 

kommun

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Riktlinje enskild verksamhet 
(2018 BUN0097)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta "Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, 
pedagogisk omsorg eller fritidshem i Hylte kommun". Barn och ungdomskontoret får också i 
uppdrag att till nästa nämnd se över om det är möjligt att i riktlinjen ställa krav på 
kollektivavtal. 

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun saknar riktlinjer som ger information om krav, lokaler, personal, regler, 
avgifter, ansökan, bidrag,
ansvar m.m. när enskild önskar bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller 
fritidshem i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §78 BUN AU Riktlinje enskild verksamhet
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller 

fritidshem i Hylte kommun
 Riktlinjer för fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar ”Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk 
omsorg eller fritidshem i Hylte kommun”.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden antar ”Riktlinjer för att bedriva 
fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Hylte kommun”, med tillägg om att 
det ska finnas kollektivavtal.

Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta "Riktlinjer för att 
bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Hylte kommun". Barn och 
ungdomskontoret får också i uppdrag att till nästa nämnd se över om det är möjligt att i 
riktlinjen ställa krav på kollektivavtal. 

 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande.
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Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Uppföljning förändrad organisation HVB/IFO 
(2017 BUN0211)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning förändrad organisation HVB/IFO.

Beskrivning av ärendet
Minskat underlag av ungdomar för HVB Forum och Lotsen kräver en 
organisationsförändring. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-11-15 om förändrad 
organisation HVB/IFO. En uppföljning av beslutet ska göras efter 6 månader. Uppföljningen 
bifogas som ärendebeskrivning.

Handlingar i ärendet
 §79 BUN AU Förändrad organisation HVB
 Tjänsteskrivelse Förändrad organisation HVB/IFO
 Ärendebeskrivning Förändring organisation HVB/IFO

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Enhetschef IFO barn och unga

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
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§42

Lovskola 
(2017 BUN0176)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet för fördjupad 
analys av ifall medlen är inräknade i elevpengen.

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 delgavs nämnden den 14 februari 2018. En kostnadskalkyl presenterades inte i 
utredningen på grund av att resursåtgång för lovskola är svår att uppskatta och att det saknas 
underlag för antal elever som kommer att delta.  Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge 
i uppdrag åt barn och ungdomskontoret att komplettera utredningen med en kostnadskalkyl 
för lovskola senast april 2018.

Handlingar i ärendet
 §80 BUN AU Lovskola
 Tjänsteskrivelse Lovskola komplettering
 Ärendebeskrivning Kostnadskalkyl lovskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av komplettering lovskola; kostnadskalkyl. 
Barn- och ungdomskontoret äskar medel motsvarande kostnader i kostnadskalkylen för 
lovskola ur de statligt tilldelade statsbidragen till Hylte kommun. Medlen ska riktas mot åk 8 
och åk 9 och konteras mot projektnummer lovskola åk 8 och åk 9.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Bidrag till BRIS region Syd 2018 
(2018 BUN0067)

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

Beskrivning av ärendet
BRIS- Barnens rätt i Samhället har kommit in med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 
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 2017 beviljat föreningen 12 080 kr i bidrag vilket 
motsvarar 5 kr per inskrivet barn i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §81 BUN AU Bidrag till BRIS region Syd 2018
 Ansökan om bidrag till Bris region syd
 Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2018

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

Ekonomikontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§44

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)               Mustafe Ahmed Yuussuf (S)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver välja en ny ersättare efter fyllnadsval i 
kommunfullmäktige 2018-02-15 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
 §82 BUN AU Val av barn- och ungdomsnämndensnämndens arbetsutskott
 Tjänsteskrivelse Val av personlig ersättare i arbetsutskott efter fyllnadsval

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§45

Övrigt 
(2018 BUN0006)

Bo Gunnar Åkesson (M) ställer fråga till barn- och ungdomschefen om behov 
av handlingsplan för att rekrytera behöriga lärare, samt om effekter av att obehöriga lärare 
finns i kommunens verksamheter.

Paragrafen är justerad
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§46

Extra ärende: Utredning Högstadium 
(2018 BUN0121)

Beslut
Barn-och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda två olika 
alternativ för att möta det ökade elevantalet på högstadiet. Uppdraget ska redovisas till 
barn- och ungdomsnämnden inom sju månader. Kostorganisationen ska involveras i 
utredningsarbetet.

Beskrivning av ärendet
Utredningsuppdrag:
Vi ser en fortsatt ökning av avtalet högstadieelever för de kommande åren. Det finns en 
knapphet av lokaler på Örnaskolan och sex moduler används idag för undervisning. Man 
upplever ett stort tryck med många elever som skall ha sin undervisning på Örnaskolans 
område. Vi vet också att det finns ändamålsenliga lokaler, ex idrott och slöjd i Torup, som 
vad det verkar inte används fullt ut. Vi ser även att våra låg- och mellanstadieelever får lägga 
mycket tid för bussåkning för slöjd- och hemkunskapsundervisning vilket går ut över 
undervisningstiden. Vidare kommer språkvalet att bli obligatoriskt höstterminen 2018 för år 
6 och man behöver se över hur detta kan organiseras på ett effektivt sätt inom kommunen.
Huvuduppdraget är att utreda hur vi kan möta behovet av fler lokaler på Örnaskolan för att 
möta det ökade elevantalet. Alternativ två är att utreda förutsättningarna för ett till 
högstadium med placering i Torup.
Av utredningen ska framgå:
Ekonomi, driftsbudget och investeringsbudget samt organisation för båda alternativen.
I uppdraget ska delaktighet med personal, elever och vårdnadshavare ske.

Handlingar i ärendet
 BUN AU §90 Extra ärende: Utredning Högstadium

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§47

Extra ärende: Filter för digitala nätverk i förskola och skola 
(2018 BUN0122)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn och ungdomskontoret får i uppdrag att se 
över möjligheterna att installera filter för digitala nätverk på enheter inom förskola och 
skola. Samt att om det är möjligt, ta fram ett par alternativ med tillhörande kostnadskalkyl. 
Uppdraget presenteras på barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2018-06-13. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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