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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-21
Datum för anslags 
uppsättande

2020-04-23 Datum för anslags 
nedtagande

2020-05-15

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:15

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) §§31-39, 
Lennart Ohlsson (C) (Digitalt deltagande), Ann-Christin Wendpaap (S)  ersätter 
Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), Linda Svensson (L), Turid 
Brodin (V)  ersätter Kennerth Svensson (V), Mikael Ingvarsson (SD)  ersätter 
Stina Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Maria Mattson Linde (L)

Övriga närvarande Ann-Christin Johansson (Barn- och ungdomschef)
Tobias Svensson (Representant lärarnas riksförbund)
Terese Borg (controller) §34
Rebecca Lorentzon (Nämndsekreterare)
Gunilla Abrahamsson (Skolexpert)
Stina Mattiasson (TCO Lärarförbundet)

Utses att justera Mikael Ingvarsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-04-21   

Protokollet omfattar §§29-39

1 / 16



MÖTESPROTOKOLL
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§29 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§30 Anmälan av nya ärenden

§31 Meddelande och information april

§32 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret april 2020

§33 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden

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

§35 Uppföljning kränkande behandling 2019

§36 Sommarsammanslagning förskola och fritidshem

§37 Synpunkt och klagomålshantering 2019

§38 Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

§39 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-21

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2020 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Mikael Ingvarsson (SD) att 
tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Anmälan av nya ärenden 
(2020 BUN0008)

Inga nya ärenden anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-04-21

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Meddelande och information april 
(2020 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information:

Information om statsbidrag
Information om nyrekryteringar
Information om nybyggnationer
Information från råden
Samverkansprotokoll
Information samverkan bästa skola

Information anmälningsplikt ogiltig frånvaro

Meddelanden:

§24 KF - Justering av budgetprocess

§42 KF - Fyllnadsval barn- och ungdomsnämnden

Protokoll MBL §19 2020-03-17

Protokoll samverkansmöte 2020-03-17

Statsbidrag april

§51 KF Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser – sammanträden på distans

Elevprognos 2020-04-09

Sammanställning placerade barn - statistik barnomsorg 2020-03-31

Placerade och folkbokförda barn – Hylte kommun 2020-03-31

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelande och information april
 §24 KF Justering av budgetprocess
 §42 KF Fyllnadsval - barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Protokoll MBL 19 20200317
 Protokoll samverkansmöte 20200317
 Statsbidrag april
 §51 KF Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - sammanträden på 

distans
 Elevprognos 2020-04-09
 Sammanställning placerade barn - Statistik barnomsorg 2020-03-31
 Placerade och folkbokförda barn - Hylte Kommun 2020-03-31

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-04-21

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret april 
2020 
(2020 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
 Anställningar BUN mars 2020
 Anmälningslista delegeringsbeslut Kråkbergsskolan Mars 2020-03-02-2020-03-31
 Anmälningslista delegeringsbeslut april 2020 Samordnare BUK
 Delegeringsbeslut kränkande behandling april
 Delegeringsbeslut Platina 2020-03-16 - 2020-04-14

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 
ungdomsnämnden 
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslaget om reviderade nyckeltal.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har reviderat nyckeltalen efter att IFO barn och ungdom samt 
gymnasiet och vuxenutbildningen bytt nämnd.

Handlingar i ärendet
 §25 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 

ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden, 2020-04-08

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Barn- och ungdomskontoret

Samtliga rektorer

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans och 
omställningsarbetet per mars 2020.

Beskrivning av ärendet
I ärendet redovisas förändringen av personalkostnaderna per ansvar jämfört med utfall 2019 
samma period, januari till mars. Framgår också hur tilläggsbudget för omställningsarbetet är 
fördelat per ansvar och budgetavvikelser vid bokslut 2018 och 2019.

Handlingar i ärendet
 §26 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
 Tjänsteskrivelse - Budget i balans, redovisning mars 2020
 Budget i Balans rapport mars 2020

Förslag till beslut
 
 
 

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Uppföljning kränkande behandling 2019 
(2020 BUN0049)

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
 §29 BUN AU Uppföljning kränkande behandling 2019
 Tjänsteskrivelse Sammanställning kränkande behandling elever juli– december 2019
 Sammanställning kränkande behandling elever juli - dec 2019
 Uppföljning kränkande behandling

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Sommarsammanslagning förskola och fritidshem 
(2020 BUN0066)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanslagning av verksamheterna förskola och 
fritidshem under sommaren 2020 enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Under sommaren går förskolan och fritidshemmens verksamheter ned i volym. 
Verksamheterna går samman för att kunna använda lokaler, personal och övriga tjänster som 
kost och städ på bästa sätt.
Verksamheterna planeras utifrån barngruppernas sammansättning, antal och förutsättning.

Barn- och ungdomskontoret föreslår att förskola och fritidshemmen organiserar 
sammanslagningen under sommaren 2020 enligt nedan.

Veckorna för sammanslagning är följande 28-31.

Öppet i Torup på förskolan – där lämnas barn från förskola och fritidshem från Rydö + Torup 
+ Kinnared

Öppet i Unnaryd på förskolan – där lämnas barn från förskola och fritidshem från Unnaryd

Öppet på Sörgårdens förskola – där lämnas barn från förskola från Tallen + Lönnen + 
Kantarellen och barn från fritidshem från Elias Fries fritidshem + Kråkbergsskolan fritidshem

Landeryd fritidshem och Landeryd förskola och Långaryd förskola kan lämna där det passar 
vårdnadshavare bäst. Alternativen är i Unnaryd, Torup eller på Sörgården.

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bad Barn- och ungdomskontoret ta fram en 
uppskattning på hur många barn det handlar om i Landeryd-Långaryd området till 
nämndsmötet 2020-04-21.
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomskontoret gör uppskattning att antalet för barn i behov av omsorg under 
veckorna 28-31 på Linnéans förskola, Solgläntans förskola samt Linnås fritidshem är samma 
som för sommaren 2019.

För Linneans förskola, Solgläntans förskola, Linnås Fritidshem – sommaren 2019.

                         Planerat antal barn /vecka         Verkligt antal barn/vecka

                          

Vecka 28                        16                                                    5

Vecka 29                        16                                                    5

Vecka 30                        16                                                    4

Vecka 31                        23                                                  10

Just nu är det 115 barn inskrivna på dessa 3 enheter. 2019 var motsvarande siffra 128.

Handlingar i ärendet
 §28 BUN AU Sommarsammanslagning förskola och fritidshem
 Tjänsteskrivelse Sammanslagning Förskola och Fritidshem sommar 2020

Ykrande
Malin Svan (C) yrkar:
På grund av stor osäkerhet så vill vi idag inte ta beslut om fyra veckors stängning i 
Landeryd/Långaryd utan yrkar
- att Långaryd/Landeryd området endast stänger ned tre veckor förslagsvis v.28-30. 
 

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och ungdomskontorets förslag till beslut och Malin Svans yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden har beslutat enligt barn- och 
ungdomskontorets förslag till beslut.
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Rektorer inom Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Synpunkt och klagomålshantering 2019 
(2020 BUN0048)

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
 §30 BUN AU Synpunkt och klagomålshantering 2019
 Tjänsteskrivelse synpunkt och klagomålshantering 2019
 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2019

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
(2019 BUN0020)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot till det lokala brottsförebyggande rådet 
för mandatperioden 2019-2022:

Ledamot - Linda Svensson (L)
Ersättare - Stina Isaksson (SD)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja en ledamot till brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 
mandatperioden 2019-2022.

BRÅ är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Samråd sker mellan nämnderna, kommunstyrelsen, övriga kommunala 
organ, lokala samhällsföreningar och polisen, samt näringslivet. Brottsförebyggande rådet är 
organisatoriskt knutet till kultur- och folkhälsonämnden.

Rådet hanterar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär i brottsförebyggande 
syfte. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Handlingar i ärendet
 §27 BUN AU Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
 Tjänsteskrivelse Val av representant till BRÅ 200330
 Reglemente Brottsförebyggande rådet

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Övrigt 
(2020 BUN0006)

Inga övriga frågor uppkommer på dagen sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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