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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 –  16.20 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 141 - 158 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Terese Borg, ekonom §§ 141 – 158  

 Catarina Påhlman, IFO-chef §§ 159 – 171  

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
  

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-11-30  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 141 – 172  

  Åsa Johansson Sekretess §§ 159 – 171  

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-11-28 

  

Datum för anslags uppsät-

tande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för proto-

kollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   141  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§   141  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   142  Anmälan av nya ärenden 4 

§   143  Meddelande och information 2012 5 

§   144  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 6 

§   145  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2013 7 

§   146  Detaljbudget 2013 8 

§   147  Egenavgift HVB 10 

§   148  Verksamhetsservice 2013 11 

§   149  H.M Konungens jubileumsfond 2012 12 

§   150  Utredning om barnomsorg dygnet runt i Hylte kommun 13 

§   151  Förskoleverksamheten Hyltebruk 14 

§   152  Låg- och mellanstadieverksamheten Hyltebruk 16 

§   153  Länsstyrelsens medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser 17 

§   154  Riktlinje för publicering i diariet på Hylte kommuns webbplats 18 

§   155  Riktlinje för rapportering enligt Lex Sarah 19 

§   156  Sammanträdestider 2013 20 

§   157  Delegationsordning BUN 21 

§   158  Förordnande av tjänstemän att besluta enligt 43 § LVU 22 

§   159  Förslag på nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 23 

§   160  Förslag på nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 24 

§   161  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 25 

§   162  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 26 

§   163  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 27 

§   164  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 28 

§   165  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 29 

§   166  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken 30 

§   167  Ansökan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § 

föräldrabalken 31 

§   168  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 32 

§   169  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 33 
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§   170  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 34 

§   171  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 35 

§   172  Övrigt 36 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson (S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   142  Anmälan av nya ärenden 
 

Sammanfattning 
Tommy Edenholm (KV) lämnar följande yrkande: 

”Inom ett ganska begränsat område i Långaryd finns in- och utfarter till idrottsplats, för-

skola och särskilt boende. Med anledning av detta yrkar undertecknande att: 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till Trafiknämnden förorda en sänkning av 

hastigheten från 50 km till 30 km i Långaryd på sträckan: Direkt efter bron över Nis-

san om man kommer från Nyby och fram tills man har passerat parkeringsfarten till 

det särskilda boendet Höstro.” 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet. 
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  §   143  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

Sammanfattning 
Dom i ärende om föreläggande av vite, 2012 BUN0073 

 

Anmälan kränkande behandling Örnaskolan, 2012 BUN0265 

 

Rutin för Hylte kommuns information och uppföljningsansvar, 2012 BUN0271 

 

Beslut från Skolinspektionen ansökan om godkännande av huvudman gymnasieskola i 

Halmstad och Falkenberg, 2012 BUN0075, 2012 BUN0159, 2011 BUN0094 

 

Skolinspektionens kommande kvalitetsgranskning Laboraskolan, 2012 BUN0306 

 

Socialstyrelsens beslut efter tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevitt-

nat våld, 2012 BUN0302 

 

Skolskjutskontroller 12/13, 2012 BUN0289 

 

Minnesanteckningar SMIH 2012-09-12, 2012-10-15 

 

 

KS-beslut 

 Yttrande till Skolinspektionen 

 Riktlinjer skyddad identitet 

 Motion vårdnadsbidrag 

 

KF-beslut  

 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2013-2015 justering 

 Skolutveckling 

 

Tommy Edenholm informerar om Region Hallands inbjudan till kurs om posttraumatisk 

stress hos asylsökande 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   144  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till och med oktober 2012 redovisar barn- och ungdomsnämnden 

en negativ avvikelse med 1 665 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas 

en negativ avvikelse med 4 057 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Prognos 10 månader 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av prognos beräknad på utfall efter 10 månader. 
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  §   145  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2013 
Dnr 2012 BUN0270 

 

Sammanfattning 
Terese Borg informerar om ärendet.  

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   146  Detaljbudget 2013 
Dnr 2012 BUN0299 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om detaljbudget för nämndens verksamheter 2013. 

 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning detaljbudget 2013 

Tabell detaljbudget 2013 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om detaljbudget för nämndens verksamheter 2013. 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden 

antar deltaljbudget 2013 med följande justeringar; - 215 000 i verksamhet 40700 förskole-

verksamhet, + 215 000 verksamhet 44062 elevvård.  

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar  

- Att 78 förskoletjänster läggs ut liksom idag, varav 3 tjänster förs över till fritids för 

att minska barngrupperna 

- I elevhälsan bibehålls förskolekonsulent 100 %, samt 100 % rörelsepedagog 

- Avslag på att tillsätta rektorscoach/ kvalitetsutvecklare 

- Finansiering är dels att avstå att tillsätta tjänsten som rektorscoach/ kvalitetsutveck-

lare, dels att resterande belopp för att få en budget i balans äskas av fullmäktige. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 

med Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs efter att arbetsutskottet godkänt följande propositions-

ordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande 

Nej- röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Stefan Yngstrand (FP)  X 

Summa   2 1 
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Omröstningsresultat 
Med två ja-röster och en nej-röst beslutar arbetsutskottet bifall för Tommy Edenholms (KV) 

och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar detaljbudget 2013 med följande justeringar; - 215 000 i 

verksamhet 40700 förskoleverksamhet, + 215 000 verksamhet 44062 elevvård. 
 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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  §   147  Egenavgift HVB 
Dnr 2012 BUN0298 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   148  Verksamhetsservice 2013 
Dnr 2012 BUN0300 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   149  H.M Konungens jubileumsfond 2012 
Dnr 2012 BUN0288 

 

Sammanfattning 
Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige bildades 1996 på initiativ 

av Sveriges Lions och Svenska Scoutrådet i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. 

Sveriges landshövdingar har av Stiftelsen även i år inbjudits komma med förslag på motta-

gare av medel ur Jubileumsfonden och jag vill härmed be om er hjälp att identifiera tänkbara 

projekt och personer värda att stödja. De projekt som föreslås bör ha en klar ideell inriktning och 

ej vara kommunala tjänstemannaprojekt. 
 

Ändamålet enligt stadgarna är "att främja barns och ungdoms i Sverigefostran samt att 

stödja Vetenskapligforskning med anknytning därtill. Ändamålet skall tillgodoses genom 

anslag till individer, organisationer eller institut, som bedriver sådan verksamhet". 

 

Barn och ungdomskontoret föreslår att nominera Stiftelsen Femsjö skola för deras arbete 

med ”Naturskola” där elever i Hylte kommuns grundskola deltar för att lära om natur och 

hållbar utveckling samt om Femsjösonen Elias Fries, som är en av mykologins för-
grundsgestalter och som bidragit till att vidareutvecklat den botaniska vetenskapen.  

 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att nominera Stiftelsen Femsjö 

skola för deras arbete med ”Naturskola” där elever i Hylte kommuns grundskola deltar för 

att lära om natur och hållbar utveckling samt om Femsjösonen Elias Fries, som är en av 
mykologins förgrundsgestalter och som bidragit till att vidareutveckla den botaniska 

vetenskapen. 
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  §   150  Utredning om barnomsorg dygnet runt i Hylte kommun 
Dnr 2012 BUN0245 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden gav vid nämndens sammanträde den 10 oktober (BUN 

2012/§78) barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda hur barnomsorg skulle kunna 

upprättas och erbjudas dygnet runt och vilka kostnader detta skulle kunna medföra för barn- 

och ungdomsnämnden. Utredningen skall göras utifrån 3 olika antaganden: 

 

1. Som mest 10 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte kommun. 

2. Som mest 15 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte kommun. 

3. Som mest 20 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte kommun. 

 

Avgift 

Hylte kommun tillämpar sedan flera år maxtaxa, vilket kortfattat innebär att ett tak sätts för 

hur höga avgifter kommunen kan ta ut för förskola samt fritidshemsverksamhet. Maxtaxan 

är också inkomstrelaterad, vilket innebär att avgiften inte får överstiga en viss procentuell 

andel av hushållets bruttoinkomst per månad. Hylte kommun erhåller årligen statsbidrag för 

tillämpning av maxtaxa som kompensation. 

 

Att införa barnomsorg på obekväm arbetstid skulle inte innebära att någon annan regel än 

reglerna för maxtaxa skulle tillämpas, införandet skulle inte generera någon ny intäktspost.  

 

Investering/Inventariekostnad 

Investeringskostnad för inköp av maximalt 20 sängar etc beräknas till: 50 000 kronor 

 

Bemanning 

Bemanningen under arbetspassen på obekväm arbetstid vardagar samt helg ska vara 2,0 

tjänst för 10-20  inskrivna barn. Sannolikheten för att fler än 10 barn skulle behöva barnom-

sorg på obekväm arbetstid under ett enskilt pass bedöms för närvarande som liten.  

 

Personalkostnad 

Personalkostnaden för att täcka ett utökat antal omsorgstimmar under vardag och helg pro-

gnostiseras till minst 2 miljoner kronor, vilket utgör personalkostnaden i snitt för 5,0 ytterli-

gare förskollärartjänst. Därutöver förväntas tillägg för obekväm arbetstid (OB-tillägg) En 

mer exakt beräkning kan först redovisas efter samverkan med fackliga organisationer.  

 

Lokalisering 

Barnomsorg på obekväm arbetstid bedöms bäst lokaliserad till Sörgårdens förskola i Hylte-

bruk. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   151  Förskoleverksamheten Hyltebruk 
Dnr 2012 BUN0294 

 

Sammanfattning 
Idag finns förskoleverksamhet i Hylte kommuns regi inom Sörgården/Lönnens förskole-

chefsområde, vid Elias Fries rektorsområde (Kantarellen samt 5-årsgrupp) samt vid Ör-

naskolan LM rektorsområde (Raketens 5-årsgrupp). Dessutom finns 2 dagbarnvårdare i Hyl-

tebruk. I Hyltebruk finns också en fristående förskola med kommunalt driftsbidrag.  

 

Enligt prognos framtagen av barn- och ungdomskontoret kommer antalet barn i förskoleål-

dern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av förskoleplatser i 

centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013, till 200 under höstterminen 2013. 

Denna nivå på behovet av platser förväntas inte öka under de kommande åren.  

 

5-årsgruppen Raketen vid Örnaskolan, som tar emot barn, vilka t o m 4 års ålder har haft 

förskoleplats på Sörgårdens och Lönnens förskola. Raketen är den enda förskola i kommu-

nen som är en isolerad 5-årsgrupp, utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. 

Detta innebär ogynnsamma förutsättningar på flera sätt. Dels saknas den dynamik som en 

mer heltäckande förskoleverksamhet innebär, eftersom samverkan mellan flera barngrupper 

och deras personal omöjliggörs. Dels innebär organisationen med en isolerad 5-årsgrupp att 

barnen tvingas till onödigt många övergångar. Barnen tvingas till övergång från en förskole-

enhet till en annan redan när de börjar 5-årsgruppen, i stället för att kunna stanna kvar i den 

invanda miljön tills de skall börja förskoleklass.  

 

Raketens förskola har dessutom problem med mycket trånga och även i övrigt föga ända-

målsenliga lokaler. Detta i kombination med ovan relaterade pedagogiska svårigheter för-

knippade med att bedriva en god verksamhet vid en isolerad 5-årsgrupp, har under längre tid 

föranlett en intern diskussion inom Örnaskolan LM:s rektorsområde, där önskemålet har 

varit att när tillfälle ges, föreslå att förskoleverksamheten vid enheten upphör. I och med att 

barnantalet och platsbehovet i förskolan i Hyltebruks tätort minskar fr o m höstterminen 

2013 finns möjlighet att genomföra denna förändring. Efter genomförd förändring stannar 

5-åringarna kvar på den förskola där de har gått tidigare, d.v.s. på Sörgårdens och Lönnens 

förskolor. 

 

Beslutsunderlag 
Prognos barnutveckling och behov av förskoleplatser i Hyltebruk 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att försko-

leverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013. 
 

Yrkanden 
Magnus Rasmusson (S) yrkar att förskoleverksamheten inom Raketen på Örnaskolan bibe-

hålls. 
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Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar bifall till barn- och ungdomskon-

torets förslag. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 

med Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 

 

Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande pro-

positionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) och Stefan Yngstrands (FP) yrkande.  

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Stefan Yngstrand (FP)  X 

Summa   2 1 

 

Omröstningsresultat  
Med två ja-röster och en nej-röst beslutar arbetsutskottet bifall för Tommy Edenholms (KV) och 

Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att försko-

leverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013. 

 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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  §   152  Låg- och mellanstadieverksamheten Hyltebruk 
Dnr 2012 BUN0295 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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  §   153  Länsstyrelsens medel för alkohol- och narkotikaförebyg-
gande insatser 

Dnr 2009 BUN0104 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen beviljade 2011 barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun 592 200 kronor 

för utveckling av barngruppsverksamheten Fussi. 

 

Barn- och ungdomsnämnden ska före slutet av 2012 återrapportera till Länsstyrelsen hur de 

beviljade utvecklingsmedlen för 2011 har använts. 

 

Beslutsunderlag 
Återrapportering 2011 

Bilaga Fussi barngruppsverksamhet verksamhetsberättelse 2011/2012 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar återrapportering till Länsstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till: 
Chef familjecentralen 

Margaretha Johansson 

 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Att: Helena Strömdahl 

Utvecklingsenheten 

301 86 Halmstad 
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  §   154  Riktlinje för publicering i diariet på Hylte kommuns webb-
plats 

Dnr 2012 BUN0231 

 

Sammanfattning 
Den första mars 2011 lanserades kommunens nya hemsida. En av nyheterna var att diariet 

kunde göras tillgängligt på hemsidan. Medborgaren kan då själv söka i diariet och få fram 

olika sorters diarieförda handlingar. I diariet förekommer personuppgifter som ska hanteras 

i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Syftet med lagen är att skydda männi-

skor mot att deras personliga integritet kränks genom behandlingen av personuppgifterna. 

Brott mot lagen kan leda till skadestånd, böter eller fängelse. Ansvarig för uppgifterna i dia-

riet är respektive nämnd. 

 

Från och med 1 februari 2012 finns kommunstyrelsens, omsorgsnämndens, arbete- och nä-

ringslivsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens diarier på kommunens webbplats. För 

att även barn- och ungdomsnämndens centrala diarium ska kunna kopplas till webben måste 

riktlinjer för publicering ha tagits fram och godkänts av barn- och ungdomsnämnden. 

 

Publiceringsrutiner 

 Registrator ska utesluta personnamn i fältet avsändare/mottagare vid registrering. 

Detta gäller både externa och interna personnamn. 

 Handlingarna ska vara sökbara endast fem år från publicering. 

 Handlingar som innehåller personnummer/samordningsnummer, känsliga uppgifter, 

lagöverträdelser eller andra uppgifter som kan kränka den personliga integriteten får 

inte publiceras. 

 Vid tveksamhet tillfrågas personuppgiftsombudet. 

 Handlingar som omfattas av sekretess får inte publiceras. 

 Sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter utesluts ur rubriker. 

 Uppföljning av publiceringsrutinerna ska göras årligen och redovisas till barn- och 

ungdomsnämnden. 

 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslagna riktlinjer för publicering i diariet på Hylte 

kommuns webbplats. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  19 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   155  Riktlinje för rapportering enligt Lex Sarah 
Dnr 2012 BUN0255 

 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2011 träde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänsten (2001:453), SoL och i 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS i kraft. Samtidigt 

trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (SOSFS 2011:5) om lex Sarah i kraft. 

 

Barn och ungdomsnämnden beslutade i april månad att uppdra åt barn och ungdomskontoret 

att se över och säkerställa rutinerna kring lex Sarah BUN 2012/§28. 

 

Barn och ungdomsnämnden föreslås anta förslag till riktlinje för rapportering enligt lex Sa-

rah som framtagits i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för rapportering enligt lex Sarah 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden antar riktlinje för rapportering enligt lex Sarah. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  20 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   156  Sammanträdestider 2013 
Dnr 2012 BUN0297 

  
Sammanfattning 
Sammanträdestiderna anpassas till kommunstyrelsens sammanträden, de ekonomiska ra-

marna och den ekonomiska uppföljningen. Barn- och ungdomsnämnden föreslås samman-

träda följande onsdagar klockan 13:00 under 2013, 

 

Arbetsutskott    Nämnd 

2013-01-30    2013-02-13 (bokslut) 

2013-02-27    2013-03-13 (förslag MRP) 

2013-04-10 (IFO överväganden)  2013-04-24 (uppföljning 3 mån) 

2013-05-15    2013-05-29 

2013-08-07    2013-08-21 (delårsbokslut) 

2013-09-25 (omvärldsanalys halvdag med BUK) 2013-10-09 (omvärldsanalys, upp-

följn. 9 mån, MRP-justering) 

2013-10-30 (IFO överväganden)    

2013-11-27    2013-12-11  

 

Övriga sammanträden 
2013-03-19 BUN:s presidium är kallat till samråd med KSAU  

2013-04-09 BUN:s presidium är kallat till MRP-diskussion med KSAU  

2013-09-03 BUN:s presidium är kallat till samråd med KSAU  

2013-09-17 BUN är kallad till omvärldsbevakning med KS 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslagna sammanträdestider för 2013. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  21 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   157  Delegationsordning BUN 
Dnr 2012 BUN0106 

 

Sammanfattning 
Från och med den 1 juli 2012 började de delar av den nya skollagen (2010:800) som be-

handlar kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invand-

rare att gälla istället för den gamla skollagen (1985:1100). Dessutom började förordningen 

om (2011:1108) vuxenutbildning att gälla och förordningen (2002:1012) om kommunal 

vuxenutbildning, förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda, för-

ordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare, förordningen (2007:152) om 

utbildning vid kriminalvård i anstalt, och förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxen-

utbildning upphörde. Barn- och ungdomsnämnden är därmed i behov av en uppdaterad de-

legationsordning som följer svensk lag. Den nya lagen och förordningen gäller för kurser 

och projektarbeten som påbörjas efter den 30 juni 2012. Under en övergångsperiod kommer 

den gamla skollagen (1985:1100) och äldre förordningar att gälla för samtliga kurser och 

projektarbeten som påbörjat före den 1 juli 2012. Revidering har gjorts i enlighet med detta. 

 

Inom individ- och familjeomsorgen har revidering gjorts utifrån verksamhetens behov av en 

mer effektiv beslutsgång. Samtidigt har strukturen i denna del ändrats för att nå en högre 

tillgänglighet. 

 

I övriga delar har mindre justeringar gjorts utifrån syftet att nå en ökad tillgänglighet av de-

legationsordningen som helhet. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning BUN 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar den nya delegationsordningen. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  22 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   158  Förordnande av tjänstemän att besluta enligt 43 § LVU 
Dnr 2012 BUN0305 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning har under hösten bearbetats då det gäller 

besluts-gångarna inom IFO. Syftet med arbetet har varit att förenkla och underlätta verk-

samhetens dagliga arbete. I LVU innebär flertalet av besluten en stor inskränkning för indi-

viden, varmed lagen har utformats restriktivt när det gäller delegation. Inom IFO önskar 

man där det är möjligt att ha en lägre beslutsnivå för att effektivisera verksamheten. 

 

Vid beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhänder-

tagande enligt 43 § punkt 2 LVU finns en möjlighet till effektivisering. Detta beslut får de-

legeras till tjänste-man om nämnden beslutar om särskilt förordnande då delegationsbe-

gränsning annars råder när det gäller beslutet. Delegationsbegränsningen innebär att beslutet 

enbart får delegeras till arbetsutskott. I fall då arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas finns 

en kompletterande beslutsrätt som när det gäller 43 § punkt 2 LVU ger möjlighet att dele-

gera till tjänsteman genom särskilt förordnande. 

 

Genom att förordna enhetschef och 1:e socialsekreterare kompletterande beslutsrätt kan 

verksamheten då det gäller denna typ av beslut fungera mer effektivt i vardagen. Förord-

nandet är personligt om måste beslutas på nytt då innehavaren av befattningen blir en annan. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden förordnar enhetschef IFO Catarina Påhlman samt 1:e social-

sekreterare Anna Roos att besluta i ärenden enligt 43 § punkt 2 LVU vid tillfällen då arbets-

utskottets beslut inte kan avvaktas. 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  23 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   159  Förslag på nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap. 7 § föräldrabalken  

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  24 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   160  Förslag på nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap. 7 § föräldrabalken  

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  25 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   161  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  26 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   162  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  27 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   163  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  28 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   164  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  29 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   165  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  30 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   166  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  31 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   167  Ansökan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  32 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   168  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  33 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   169  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  34 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   170  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  35 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   171  Bistånd placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-11-28  36 (36) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   172  Övrigt 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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