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

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

Underskrifter

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

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-03
Datum för anslags 
uppsättande

2017-05-05 Datum för anslags 
nedtagande

2017-05-29

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Iréne 
Andersson (S)

Övriga närvarande Stigert Pettersson (barn- och ungdomschef), Andreas Eriksson (controller) §126, 
Erik Wikström (sekreterare), Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) §§114-
124, Susanne Nygren  (1:e socialsekreterare) §§114-124

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2017-05-05 

Protokollet omfattar §§112-133
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Du hittar de handlingar som har varit nämndens underlag på 
kommunens hemsida. Tänk på att handlingarna kan skilja sig från 
det slutgiltiga beslutet. 

Klicka på denna ruta för att komma till barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskotts kallelser. 

http://hylte.se/kommunpolitik/kallelserochhandlingar/barnochungdomsnamndensarbetsutskott.4.5e630c89144f81df68c514.html
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Mötesdatum
2017-05-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§112 Fastställande av ärendelista och val av justerare
§113 Anmälan av nya ärenden
§114 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§115 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§116 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§117 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§118 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§119 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
§120 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
§121 Rättelse §173 BUN AU 2016-05-11: Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
§122 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
§123 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
§124 Ansökan om LVU 3 § och 4 § LVU
§125 Meddelande och information 2017
§126 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
§127 Nyckeltal 2017
§128 Barnomsorg obekväm arbetstid
§129 Giftfri förskola
§130 Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017
§131 Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet
§132 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen
§133 Övrigt
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Fastställande av ärendelista och val av justerare 

2017 BUN0006

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Malin Svan (C) att 
tillsammans med Maria Hedin (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113

Anmälan av nya ärenden 

2017 BUN0012
Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad

4 (25)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-05-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad

6 (25)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-05-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
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§116

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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§118

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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§119

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121

Rättelse §173 BUN AU 2016-05-11: Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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§122

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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§123

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

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

Paragrafen är justerad
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§124

Ansökan om LVU 3 § och 4 § LVU

Beskrivning av ärendet
 
 

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

Paragrafen är justerad
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§125

Meddelande och information 2017 

2017 BUN0004

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Barnomsorgsstatistik mars 2017

§83 KS Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB
Barn- och ungdomschefen informerar om nya lokaler

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information maj 2017
 Elevprognos 2017-04-10
 Sammanställning placerade barn 2017-03-31
 Statistik barnomsorg 2017-03-31
 §83 KS Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017 

2017 BUN0002

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning 4 månader till kommunstyrelsen.
 
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att återkomma med djupare analys gällande 
avvikelser i resursfördelningsmodell för både förskola som skola.

Beskrivning av ärendet
Vid årets slut beräknas i nuläget en negativ avvikelse på 1774 tkr för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning april 2017
 Prognos 4 BUN 2017

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning 4 månader till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
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§127

Nyckeltal 2017 

2017 BUN0066

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag på nyckeltal 2017 för barn- och ungdomsnämnden, med 
ändringen att intervallet för "Andel som fått placering i förskolan inom 4 månader" ändras till att rött 
är 0-90, gult 91-98, grönt 99-100. Barn- och ungdomsnämnden beslutar också att föreslå 
kommunfullmäktige att ta bort nyckeltalet "Ensamkommande barn och ungdomars upplevelse av 
kommunens mottagande".

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger IFO barn- och unga i uppdrag att se över nyckeltalen för hårda värden IFO. 
Arbetsutskottet beslutar också om de redaktionella ändringarna att "år" ändras till "åk" på samtliga 
ställen. "Betyg år 6- behörighet till gymnasiet" ändras till "betyg åk 6 godkänd i matematik, svenska, 
engelska + fem ämnen" . "Andel avhopp från grundvux" ändras till "andel som fullgör grundvux".

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att revidera de nyckeltal som är beslutade av Barn- och 
ungdomsnämnden samt tillhörande kvalitetsnivåer för redovisning på nämnd 17/5.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2017
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2017 för Barn- och ungdomskontoret

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag på nyckeltal 2017 för barn- och ungdomsnämnden.

Ändringsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar: Intervallet för "Andel som fått placering i förskolan inom 4 månader" ändras 
till att rött är 0-90, gult 91-98, grönt 99-100.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår ändringsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Maria Hedins (S) ändringsyrkande.
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tilläggsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta 
bort nyckeltalet "Ensamkommande barn och ungdomars upplevelse av kommunens mottagande".
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Maria Hedins (S) tilläggsyrkande.
 

Övrigt
Uppdrag till barn- och ungdomskontoret
Arbetsutskottet kommer överens om att ge IFO barn- och unga i uppdrag att till nämnden i maj se över 
nyckeltalen för hårda värden IFO.
 
Redaktionella ändringar
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott kommer överens om de redaktionella ändringarna att "år" 
ändras till "åk" på samtliga ställen. "Betyg år 6- behörighet till gymnasiet" ändras till "betyg åk 6 
godkänd i matematik, svenska, engelska + fem ämnen" . "Andel avhopp från grundvux" ändras till 
"andel som fullgör grundvux".
 

Paragrafen är justerad
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§128

Barnomsorg obekväm arbetstid 

2017 BUN0101

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av enkät förskola på obekväm 
arbetstid.

Beskrivning av ärendet
Enligt aktivitetsplan Barn- och ungdomsnämnden i Politisk inriktning Hylte kommun 2015-2018 ( dnr 
2016BUN0120) skall kontoret utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Enkät har skickats ut till de e-postadresser som finns registrerade i Hypernet samtidigt som ett mail för 
vidarebefordring gick till skolledare, förskolechefer och skolassistenter. Även kommunens enda 
fristående förskola ingick i utskicket

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse barnomsorg på obekväm arbetstid
 Ärendebeskrivning Barnomsorg på obekväm arbetstid

Paragrafen är justerad
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§129

Giftfri förskola 

2016 BUN0231

Beslut
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt aktivitetsplan Barn- och ungdomskontoret i Politisk inriktning Hylte kommun 2015-2018 (dnr 
2016 BUN0120) skall kontoret inventera förskolorna för att få en utgångspunkt att arbeta ifrån och 
veta statusen på våra verksamheter när det gäller giftfritt. En utbildning av personalen i ämnet ingår 
också för att medvetandegöra verksamheterna hur man ska tänka och agera. Inventering och 
utbildningsinsatser har skett under våren 2017.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Giftfri förskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av sammanställning ”Giftfri förskola”.

Paragrafen är justerad
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§130

Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017 

2017 BUN0084

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beviljar ansökan om verksamhetsbidrag till 
föreningen BRIS region Syd med 12 080 kronor.

Beskrivning av ärendet
BRIS- Barnens rätt i Samhället har kommit in med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 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 2016 beviljat föreningen 12 080 kr i bidrag vilket 
motsvarar 5 kr per inskrivet barn i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2017
 Ansökan om bidrag till BRIS region Syd 2017

Förslag till beslut
Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS region Syd beviljas med 12 080 kronor.

Paragrafen är justerad
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§131

Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet 

2015 BUN0009

Beslut
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver välja en ny ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet med 
anledning av fyllnadsval i kommunfullmäktige 2017-03-09.

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till kommunens nämnder och består av 
förtroendevalda personer från nämnderna och utsedda personer från olika handikapporganisationer i 
kommunen.

Kommunala tillgänglighetsrådet ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden och enligt 
kommunens reglemente åligger det ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att leda och samordna 
arbetet i tillgänglighetsrådet.

Handlingar i ärendet
 §44 BUN Val av representanter till kommunala tillgänglighetsrådet
 Val av representant kommunala tillgänglighetsrådet efter fyllnadsval

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser följande ledamot och i kommunala tillgänglighetsrådet för den 
återstående delen av mandatperioden 2015-2018:

Ledamot                             Ersättare
xx                                        Maria Hedin (S)                                                                               

Paragrafen är justerad
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§132

KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen 

2017 BUN0078

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har inga tillägg till samverkansöverenskommelse med polisen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Polisområdet Falkenberg/Hylte har skickat ett förslag på ny samverkansöverenskommelse till
kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att förslaget skickas på internremiss till arbets-och
näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
omsorgsnämnden, räddningstjänsten och bostadsstiftelsen Hyltebostäder för att få deras
synpunkter och tankar kring förslaget.
Svaret ska vara inskickat till kommunledningskontoret senast 4 maj 2017 och behöver gå till beslut på 
arbetsutskottets möte den 3 maj 2017. Barn- och ungdomsnämnden gav 2017-04-12 arbetsutskottet 
delegation på att besluta i ärendet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen
 Samverkansöverenskommelse 2017 och tillsvidare mellan Hylte kommun och 

Lokalpolisområde Falkenberg
 Medborgarlöfte 2017
 §59 KSAU Remiss förslag samverkansöverenskommelse med polisen

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§133

Övrigt 

2017 BUN0007
Malin Svan (C) ställer fråga till barn- och ungdomschefen om lovskola.

Paragrafen är justerad
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