
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-26

Barn- och ungdomsnämnden

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-26
Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-28 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:45

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

Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Arturson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Emma Emanuelsson (C)
Lama Alshihabi (C)

Övriga närvarande Erik Wikström (sekreterare)
Rebecka Bernström (sekreterare)
Ann-Christin Johansson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (administrativ chef)
Ulrika Hjorth (ekonomichef) §§20-22, §25
Ida Ahnberg Algerbo (controller) §§20-22, §25
Stina Andersson (TCO)
Daniel Bjuvstam (controller) §§20-22, §25

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-02-27   

Protokollet omfattar §§15-27
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§15 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§16 Anmälan av nya ärenden

§17 Meddelande och information 2019

§18 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2019

§19 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2019

§20 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut

§21 Uppföljning intern kontrollplan 2018

§22 Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2021 barn- och ungdomsnämnden - Detaljbudget

§23 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente

§24 Synpunkt- och klagomålshantering 2018

§25 Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans

§26 Flytt av stödboendet Lotsen

§27 Övrigt
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Malin Svan (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad
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§16

Anmälan av nya ärenden 
(2019 BUN0010)

Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Meddelande och information 2019 
(2019 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Rebecka Bernström, nämndsekreterare, informerar om hantering av personuppgifter.

Stående punkter
Information om statsbidrag
Information om nyrekryteringar
Information om lokaler
Information från råden
 
Handlingar
Protokoll folkhälsorådet 13 december 2018
Årsredovisning sociala jouren 2018
Elevprognos 2019-01-09
Placerade och folkbokförda barn 2018-12-31
Sammanställning placerade barn 2018-12-31
Avslutsbrev Inspektion
Rökfria skolgårdar – Kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län.
Skolinspektionens beslut efter tillsyn, Kråkbergsskolan
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning, Kinnareds skola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, fritidshem
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, förskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, förskoleklass och grundskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, gymnasiesärskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, vuxenutbildning
Verksamhetsberättele posom 2018
samverkan protokoll 2019-01-17
samverkan protokoll 2019-01-29
Redovisning statsbidrag februari 2019
Kungörelse utställning ÖP 2019-02-08
Remiss ÖP
Språkstart rapport
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information februari 2019
 Protokoll folkhälsorådet 13 dec
 Årsredovisning socialjouren 2018
 Elevprognos 2019-01-09
 Placerade och folkbokförda barn 2018-12-31
 Sammanställning placerade barn 2018-12-31
 Avslutsbrev Inspektion
 Rökfria skolgårdar – Kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län.
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn, Kråkbergsskolan
 Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning, Kinnareds skola
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, fritidshem
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, förskola
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, förskoleklass och grundskola
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, gymnasiesärskola
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudman, vuxenutbildning
 Verksamhetsberättele posom 2018
 samverkan protokoll 2019-01-17
 samverkan protokoll 2019-01-29
 Redovisning statsbidrag februari 2019
 Kungörelse utställning ÖP 2019-02-08
 Remiss ÖP
 Språkstart rapport

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2019 
(2019 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar också att de enheter som inte redovisat 
delegeringsbeslut gällande handlingsplaner mot kränkande behandling i grundskola och 
fritidshem ska göra det till nästa nämnd 9 april.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret februari 2019
 Utdelning Skolfonden 2018
 Anmälan om delegeringsbeslut krishanteringsplan Kompetenscentrum (19-01-21)
 Anmälningslista vux delegeringsbeslut december 18
 Anmälningslista vux delegeringsbeslut januari 19
 Anställningar BUN januari 2019
 Anställningar BUN december 2018
 Anmälningslista delegeringsbeslut EFNA januari 2019
 Delegeringsbeslut läsårstider
 Delegeringsbeslut plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Delegeringsbeslut Nämndsordförande
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling Februari 2019
 Anmälningslista delegeringsbeslut Centrala barn- och elevhälsan januari 2019
 Anmälningslista delegeringsbeslut Elias Fries
 Anmälan om delegeringsbeslut Kompetenscentrum (19-02-15)
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgården februari 2019
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sunnanäng februari 2019
 Delegeringsbeslut Platina BUK 2018-12-05 - 2019-01-31

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar om tillägg att de enheter som inte redovisat delegeringsbeslut gällande 
handlingsplaner mot kränkande behandling i grundskola och fritidshem ska göra det till nästa 
nämnd 9 april.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår förslaget till beslut och finner att barn- 
och ungdomsnämnden bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande.
 

Beslutet skickas till 
Enhetschefer för grundskola och fritidshem

Paragrafen är justerad
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§19

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2019 
(2019 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut IFO Barn och Unga.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut IFO Barn och Unga februari 2019
 Delegationsbeslut IFO BoU januari 2019

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut 
(2018 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit 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 42 311 tkr för 
2018.

Handlingar i ärendet
 §32 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2018
 Bokslut 2018 Barnochungdomsnämnden
 Uppföljning internkontrollplan 2018
 Målstyrning - Framtid Hylte 2015-2018
 Grunduppdrag bokslut BUN 2018

Förslag till beslut

 

Protokollsanteckning från Stina Isaksson (SD):
"Angående 100 dagars väntetid på SFI: Avveckla SFI:n? Kanske ställa högre krav? 27 % upp 
en procent, detta är inte godtagbart!
Väntetiden för barn i förskolekö har gått ner, men är fortfarande på tok för lång. Hur arbetar 
vi med detta? 42 % får plats på önskat datum, 67 dagars väntetid.
Endast 23 % utbildade förskollärare. Hur ska det gå tillsammans med besparingarna?
45 % av eleverna i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska 
som andraspråk 2017 var siffran 71 %."
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Uppföljning intern kontrollplan 2018 
(2018 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till bokslut 
2018.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år och görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig på barn-och 
ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.
För att se hur barn-och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man 
uppföljning i samband med delårsbokslut och bokslut.

Handlingar i ärendet
 §33 BUN AU Uppföljning intern kontrollplan 2018
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2018
 Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

 

Beslutet skickas till 
Barn-och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§22

Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2021 barn- och 
ungdomsnämnden - Detaljbudget 
(2018 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om detaljbudget 2019 Barn- och ungdomskontorets 
resultat och ekonomisk plan 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
Information gällande detaljbudget 2019 Barn- och ungdomskontorets resultat och ekonomisk 
plan 2019-2021.

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

ungdomsnämnden - Detaljbudget
 Tjänstesrkivelse Resultat- och ekonomisk plan REP 2019-2021
 REP 2019-2021 BUN - text
 REP 2019-2021 BUN ekonomisk tabell

Förslag till beslut

 

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar bifall till barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår kontorets förslag till beslut och finner att 
barn- och ungdomsnämnden bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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§23

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente 
(2019 BUN0030)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente och skickar det 
vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat 
reglemente för barn- och ungdomsnämnden. Formalian i rubrikerna är ändrad för att 
dokumentet ska vara samstämmigt med de andra nämndernas reglementen. 
Kommunledningskontoret föreslår även att rubriken ”Delegerat från kommunfullmäktige” tas 
bort. Skrivelsen om enheten för nyanlända tas bort, då enheten ska avvecklas.
Formuleringar som är föremål för revidering är markerade med blått. Föreslagna ändringar är 
gulmarkerade.

Handlingar i ärendet
 §35 BUN AU Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse - Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Förslag på reviderat reglemente barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§24

Synpunkt- och klagomålshantering 2018 
(2019 BUN0035)

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
 §36 BUN AU Synpunkt- och klagomålshantering 2018
 Tjänsteskrivelse Sammanställning av synpunkter och klagomål 2018
 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2018

Förslag till beslut

 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§25

Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare 
hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra 
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av 
principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det 
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje 
nämndssammanträde 2019-2020. Barn- och ungdomskontoret får också i samarbete med 
ekonomikontoret i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där 
man lättare får insyn i hur verksamheterna går. I samband med budgetuppföljning ska för 
varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och prognos 
helår 2019.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för 
IFO barn och unga.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 
på 26,5 miljoner kronor för att täcka åtgärder som får effekt först år 2020.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar 
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge 
nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018 att anta ett utredningsdirektiv för barn- 
och ungdomsnämndens ekonomi i balans. Utredningen är klar och överlämnas till 
kommunstyrelsen, som överlämnar den till barn- och ungdomsnämnden för vidare hantering.

Handlingar i ärendet
 §15 KS Redovisning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
 §37 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
 Tjänsteskrivelse Utredning Barn- och ungdomsnämnd  En budget i balans
 Utredning barn och ungdomsnämnd - en budget i balans pdf

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare 
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hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra 
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av 
principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det 
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje 
nämndssammanträde 2019-2020.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för 
IFO barn och unga.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 
på 26,5 miljoner kronor för att täcka åtgärder som får effekt först år 2020.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar 
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att begära av 
kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att begära av 
kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 på 26,5 miljoner kronor för att täcka 
åtgärder som får effekt först år 2020.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om barn- och ungdomskontoret 
snarast avvecklar verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i 
Hyltebruk
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att ta emot 
utredningen från Kommunstyrelsen för vidare hantering och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att uppdra åt 
barn- och ungdomskontoret att genomföra besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års 
utgång och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att åtgärderna 
ska följas upp separat vid varje nämndssammanträde 2019-2020 och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att begära av 
kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga och finner att barn- 
och ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att begär av 
kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 på 26,5 miljoner kronor för att täcka 
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åtgärder som får effekt först år 2020 och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att barn- och 
ungdomskontoret snarast avvecklar verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och 
samlokaliserar allt i Hyltebruk och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD) och Lennart Ohlsson (C) reserverar sig mot beslutet 
att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra besparingar på 39 miljoner till och 
med 2020 års utgång.
Tilläggsyrkanden
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att åtgärderna ska följas upp separat 
vid varje nämndssammanträde 2019-2020 att "barn- och ungdomskontoret i samarbete med 
ekonomikontoret får i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden 
där man lättare får insyn i hur verksamheterna går". 
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att begära av kommunfullmäktige 
tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga att "tilläggsanslaget ska användas till att 
täcka kostnader för placering av barn och unga och för att skapa förutsättningar i budgeten för 
att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare och ungdomsbehandlaren".
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att begära av kommunfullmäktige 
tilläggsanslag på 26,5 miljoner i tillfälligt utökad budget "den utökade budgeten ska inrymma 
de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för vuxenskolan ska ingå 
för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen besparing ska göras 
på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta ska besättas med 
samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut".
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att barn- och 
ungdomskontoret i samarbete med ekonomikontoret får i uppdrag att ta 
fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där man lättare får insyn i hur 
verksamheterna går.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att tilläggsanslaget 
ska användas till att täcka kostnader för placering av barn och unga och för att skapa 
förutsättningar i budgeten för att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare och 
ungdomsbehandlaren.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att den utökade 
budgeten ska inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för 
vuxenskolan ska ingå för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen 
besparing ska göras på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta 
ska besättas med samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut.
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Lennart Ohlsson (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att åtgärderna ska följas upp 
separat vid varje nämndssammanträde 2019-2020 att "i samband med budgetuppföljning ska 
för varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och 
prognos helår 2019."
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Lennart Ohlsson (C) yrkande om att det i samband med 
budgetuppföljning ska för varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, 
aktuellt utfall och prognos helår 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att barn- och 
ungdomskontoret i samarbete med ekonomikontoret får i uppdrag att ta 
fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där man lättare får insyn i hur 
verksamheterna går, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) 
yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att det i samband med 
budgetuppföljning för varje enhet/budgetansvarig ska redovisas: budget 2018, bokslut 2018, 
aktuellt utfall och prognos helår 2019, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 
Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att tilläggsanslaget 
på 7 miljoner ska användas till att täcka kostnader för placering av barn och unga och för att 
skapa förutsättningar i budgeten för att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare 
och ungdomsbehandlaren, och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin Svans (C) 
yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att den utökade 
budgeten ska inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för 
vuxenskolan ska ingå för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen 
besparing ska göras på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta 
ska besättas med samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut, 
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin Svans (C) yrkande.

Reservation
Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD) och Lennart Ohlsson (C) reserverar sig mot barn- och 
ungdomsnämndens beslut om att avslå tilläggsyrkandet om att den utökade budgeten ska 
inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019.
Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar att "barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med SBN 
försöka ta fram förslag på hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom att 
aktivt arbeta med minskat matsvinn, minskade transporter etc."
Malin Svan (C) yrkar att "barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge nämnden ett par 
förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt".
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Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) båda yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att barn- och 
ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med SBN försöka ta fram förslag på 
hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom att aktivt arbeta med minskat 
matsvinn, minskade transporter etc, och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin 
Svans (C) yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att barn- och 
ungdomskontoret får i uppdrag att ge nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en 
lokalstrategi framåt, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) 
yrkande.
Reservation
Malin Svan (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens 
beslut om att avslå yrkandet om att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med 
SBN försöka ta fram förslag på hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom 
att aktivt arbeta med minskat matsvinn, minskade transporter etc.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar
"Att barn- och ungdomsnämnden begär 1 100 000 kr för särskolan
Att barn- och ungdomsnämnden begär 750 000 kr för IKE
Att barn- och ungdomsnämnden begär 1 000 000 för barn- och elevhälsan
Att barn- och ungdomsnämnden begär 2,4 mkr för fortsättning för mentorer
Att barn- och ungdomsnämnden begär 500 tkr för obligatorisk förskola"
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandena och finner att barn- och 
ungdomsnämnden avslår Stina Isakssons (SD) yrkanden.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut att avslå hennes 
yrkanden.
 
Protokollsanteckning från Stina Isaksson (SD)
"Vi kan inte besluta om så stora besparingar utan att ha fått ta del av de olika handlingsplaner 
som rektorerna tagit fram.
Det handlar om barnen och framtiden. Vad kommer det att innebära på respektive enhet?
Majoriteten gömmer sig bakom att enheterna själva ska få bestämma, man vill inte gå in och 
detaljstyra som det så fint heter. Bara för att själva slippa ta ansvar.
Det här kan inte ha kommit som en överraskning för övriga politiker. Helt "plötsligt" måste vi 
göra ofantligt stora besparingar på skola och förskola. Innan valet var allt så himla bra. 
Skrämmande! Har påtalat detta under flera år! Vi borde banta kommunkontoret istället! 
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Koordinatorer, samordnare och så vidare."
 
Protokollsanteckning från Centerpartiet
"Vi reserverar oss mot att-satsen kring besparing om 39 miljoner, då vi dels ej har fått se 
enheternas bokslut eller enheternas handlingsplaner som ska generera att man håller sin 
budgetram. Vi har i över ett års tid sett budgeten överskridas och att nu ta detta beslut innebär 
endast att verksamheterna ska förhålla sig till budget. Vi anser att det krävs ett tydligt 
ledarskap som visar riktning för verksamheten. För att göra detta krävs transparens och 
delaktighet för såväl politiker som budgetansvariga tjänstepersoner. Hylte kommun behöver 
lösningar som blir hållbara över tid för så väl barn och unga som medarbetare."

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§26

Flytt av stödboendet Lotsen 
(2019 BUN0055)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att stödboendet Lotsen och mobila teamet flyttar 
tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan) då verksamheten är i en utvecklingsfas och 
behöver bättre anpassade lokaler.

Beskrivning av ärendet
Stödboendet Lotsen registrerades om hos IVO 2018-09-20 från stödboende för 
ensamkommande pojkar och flickor 16-20 år till stödboende för pojkar och flickor 16-20 år 
efter beslut från nämnden.
2018-12-10 flyttade den första ungdomen med vårdnadshavare till stödboendet Lotsen från att 
tidigare varit externt placerad till en kostnad av 3500 kr/dygn. Enligt planering ska ytterligare 
en ungdom med vårdnadshavare placeras på Lotsen under våren 2019. Ytterligare en 
besparing på 3500 kr/dygn.
I dagsläget har vi flera ungdomar på boendet som är unga och som är i behov av stödboende i 
minst tre år till. Utöver dessa har vi tre ungdomar som är placerade på privat HVB-hem i 
Torup för 2500 kr/dygn. Vi har även fått anvisning av fyra ensamkommande barn för 2019.
För att använda kommunens resurser och personalens kompetens optimalt föreslås att 
Storgatan 6B används till stödboendet Lotsen; kontor, gemensamhetslokaler för ungdomarna 
samt boende till 2 eller 3 ungdomar. Lägenheterna skulle då ligga i samma hus som kontor 
och gemensamhetslokaler, så kallade förstärkta platser där personalen finns nära. 
Att använda förstärkta platser skulle ge möjlighet att ”flytta hem” ungdomar tidigare då de 
kan få mer stöd än vad de får i dagsläget. Vid behov finns även möjlighet att utöka 
personalbemanningen med timanställda vikarier i inledningsskedet av placeringen för att ge 
bättre trygghet och vård till ungdomen. Detta är så klart en extra kostnad men vägs lätt upp av 
den besparing som en hemmaplanslösning innebär.  ”Hemtagning” av två ungdomar innebär 
en besparing med ca1800 tkr per år. Räknar man på tre ungdomar hamnar siffran på ca 2700 
tkr.
Stödboendet Lotsen är en verksamhet som har 11 platser varav 6 stycken är belagda 190116. 
Arbetsledning arbetar dagtid fem dagar i veckan och personalgruppen är schemalagd sju 
dagar i veckan måndagar kl. 9-22 resterande dagar kl. 12.30 - 22.00. Mobila teamet är en 
resurs som kan användas för behandlingsinriktade insatser för de ungdomar som har en mer 
omfattande problematik. Mobila teamet är i tjänst fem dagar i veckan, oftast till klockan 
19.00. Sedan inströmningen av ensamkommande barn avstannat har stödboendet Lotsen 
möjlighet att utveckla sin verksamhet och utöka målgruppen för boendet. Personalgruppen är 
positiv till en utveckling av verksamheten.
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Handlingar i ärendet
 §38 BUN AU Flytt av stödboendet Lotsen
 Tjänsteskrivelse Flytt av stödboendet Lotsen

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att stödboendet Lotsen och mobila teamet flyttar 
tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan) då verksamheten är i en utvecklingsfas och 
behöver bättre anpassade lokaler. Dessutom är stödboendet avtalslöst på Forum och lokalerna 
är tänkta till annan verksamhet, ANK och Forums restaurang.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att stödboendet Lotsen och mobila teamet flyttar 
tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan) då verksamheten är i en utvecklingsfas och 
behöver bättre anpassade lokaler.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Enhetschef IFO

Paragrafen är justerad
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§27

Övrigt 
(2019 BUN0006)

Ordförande Maria Hedin (S) information om heldag på Forum 9 april, kvalitetsdialog 
förmiddag och nämndssammanträde eftermiddag.

Paragrafen är justerad
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