
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

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 2018-06-13
Datum för anslags 
uppsättande

2018-06-14 Datum för anslags 
nedtagande

2018-07-06

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mustafe Yuusuf (S), Lennart Ohlsson (C), 
Alexander Engman (L), Desirée Hultberg (M)

Övriga närvarande Ann-Katrin Samuelsson (tf barn- och ungdomschef)
Erik Wikström (sekreterare)
Gunilla Abrahamsson (administrativ chef)
Andréas Eriksson (controller) §69
Christina Svensson (projektledare) §66
Lissi Pedersen (biträdande rektor) §66
Stina Andersson (TCO)

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-06-13   

Protokollet omfattar §§64-77
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§64 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§65 Anmälan av nya ärenden

§66 Meddelande och information 2018

§67 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2018

§68 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2018

§69 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018

§70 Remiss från KSAU: Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan

§71 Riktlinjer skolskjuts 2018

§72 Delegeringsordning 2018

§73 Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram

§74 Filter för digitala nätverk i förskola och skola

§75 Riktlinje för hantering av missförhållanden (Lex Sarah)

§76 Dataskyddsombud barn- och ungdomsnämnden

§77 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

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
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Anmälan av nya ärenden 
(2018 BUN0015)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot ärendet för beredning.
Malin Svan (C) anmäler nytt ärende: "Ökat pedagogiskt ledarskap" med motiveringen 
"Rektorerna i vår kommun är en nyckel till att vi lyckas behålla våra behöriga 
lärare/pedagoger och att vi lyckas i rekryteringen till en högre behörighet. Jag vill därför ge 
barn-och ungdomskontoret ett utredningsuppdrag att ta fram ett par förslag i samråd med 
rektorsgruppen hur man kan avlasta deras övriga arbetsuppgifter för att få mer utrymme för 
att vara pedagogiska ledare och därtill en kostnadsberäkning. Frågor som bör lyftas är bl.a. -
bör varje rektor ha en egen administratör anställd, hur kan ekonomi-enheten avlasta 
budgetering och uppföljning för rektorerna?".

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Meddelande och information 2018 
(2018 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:05 Besök Christina Svensson, projektledare omsorgskontoret, gällande gemensam 
öppenvård.
 
13:35 Besök biträdande rektor Lissi Pedersen, gällande fritidshem.
 
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 (stående punkt )
 
Barnomsorgsstatistik april 2018
 
Rapport Gemensam öppenvård för socialtjänsten

Handlingar i ärendet
 Medelande och information juni
 Barnomsorgsstatistik 2018-05-11
 Elevprognos 2018-05-11
 Sammanställning placerade barn 2018-04-30
 Rapport Gemensam öppenvård för socialtjänsten
 Statsbidrag maj 2018
 samverkansprotokoll 20180425
 samverkan protokoll 2018-05-15 (2)
 samverkan protokoll 2018-05-28

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

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 juni 2018
 Delegeringsbeslut BUK 2018-05-05 - 2018-06-04
 Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgårdens förskola maj 2018
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling Juni

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

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 juni 2018
 Delegeringsbeslut IFO Barn och Unga maj 2018

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 
(2018 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att visa en negativ avvikelse på 9207 tkr vid årets slut 
för 2018.

Beskrivning av ärendet
Prognos för 2018 efter 5 månaders utfall.

Handlingar i ärendet
 §125 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018
 Tjänsteskrivelse BUN Prognos maj 2018
 Prognos 5 månader BUN 2018

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar att "Barn och ungdomsnämnden begär 5,7 miljoner i tilläggsanslag 
som kompensation för ökade lokalkostnader i förskola och skola".
Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till Lennart Ohlssons (C) yrkande.
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lennart Ohlssons (C) yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och fullföljs efter att nämnden fastställt följande beslutsordning: Ja-röst 
för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, Nej-röst för bifall till Lennart Ohlssons (C) 
yrkande.
Resultat
Med röstsiffrorna 4 Ja-röster och 3 Nej-röster finner ordförande att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns 
som bilaga till protokollet.
Reservation
Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C) och Desirée Hultberg (M).
 

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret
Ekonomi

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §69
Ärende: Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018,  2018 BUN0001

Omröstningslista(or)
Omröstning prgonos maj 2018

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Ann-Christin Wendpaap (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Mustafe Yuusuf (S), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Alexander Engman (L), ersättare X
Desirée Hultberg (M), ersättare X
Resultat 4 3 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Remiss från KSAU: Motion angående bättre stöd till 
funktionsnedsatta i skolan 
(2018 BUN0096)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen angående bättre stöd till funktionsnedsatta i 
skolan ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan där 
kommunfullmäktige föreslås besluta
-Att återkomma till kommunfullmäktige med en omarbetad skolplan som stärker de 
funktionshindrades rätt till stöd i enlighet med skollagens krav att det inte krävs diagnos för 
att få rätt till stöd.
- Att yngre elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt till det på fritids.
- Att de elever som har behov för det ska ha möjlighet till ett eget utrymme/rum där man kan 
gå undan och arbeta ifred.
-Att större fokus läggs på att utbilda pedagoger/stödpersonal för att få den specialkompetens 
som behövs.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.
Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 29 juni 2018

Handlingar i ärendet
 §127 BUN AU Remiss från KSAU: Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta 

i skolan
 Tjänsteskrivelse Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 Ärendebeskrivning Svar på Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Elevhälsochef
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Riktlinjer skolskjuts 2018 
(2018 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret ett fortsatt utredningsuppdrag att 
utreda och återkomma med förslag till på vilket sätt trafiksäkerhetsbedömning kan förändras 
samt kostnadsbeskrivning av sådan förändring. Barn- och ungdomsnämnden ger också barn- 
och ungdomskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna med en kostnadsbeskrivning och 
ett cirkaantal om hur många barn som skulle beröras om man sänker avstånd till busshållplats 
med en km per stadie. 

Beskrivning av ärendet
Hylte kommuns beslut om avslag för överklagan om beslut om skolskjuts har behandlats i 
Förvaltningsrätten. I några ärenden har Förvaltningsrätten upphävt kommunens beslut och 
gett rätt eller delvis gett rätt till de överklagande. Dessa domar indikerar en fördändrad 
rättspraxis vilket föranlett att och med dessa domar som grund har Barn- och 
ungdomsnämnden gett barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag på 
revideringar av riktlinjer för skolskjuts föranlett av förvaltningsrättens domar avseende osäker 
väg. Uppdraget ska redovisas senast 13/6.
Riktlinjerna har reviderats med redaktionella ändringar och uppdaterats utifrån idag gällande 
organisation. Tex ansökan görs i e-tjänst, förskoleklass blir obligatorisk och  ingår from läsår 
18/19 i grundskolan.  I förslaget lämnas inte förslag om förändring avseende att beslut om 
färdväg och hållplatser även fortsättningsvis görs av Hallandstrafiken enligt gällande avtal, 
samma även för avståndsbedömning görs av Hallandstrafiken enligt gällande avtal.
När det gäller bedömning av osäker väg samt för bedömning av säkerheten vid en hållplats för 
skolskjuts, använder Barn- och ungdomskontoret Trafikverkets modell för 
trafiksäkerhetsbedömning. En individuell prövning görs i varje enskilt fall. I den översyn som 
gjorts av kontoret har det varit svårt att hitta på vilket sätt bedömningsgrunderna kan 
förändras så att kommunen på bättre sätt efterkommer den praxis som vi nu ser i aktuella 
domar. Barn- och ungdomskontoret behöver utreda vidare på vilket sätt bedömning avseende 
trafiksäkerheten på bästa sätt kan arbetas in i modellen eller på vilket annat sätt det kan 
åstadkommas en rättsäker bedömning men med hänsyn tagen till de domskäl som anges i 
aktuella domar. Detta kan innebära att intern rutin för hur handläggning skolskjutsbeslut går 
till, innehållande bedömning utifrån Trafikverkets modell för trafiksäkerhetsbedömning 
revideras med mildare bedömningsnivåer. Det kan bli fråga om att kommunen tar tillbaka 
beslutsrätten om färdväg och hållplatser men konsekvenserna av detta får utredas närmare. 
Kontoret får återkomma med förslag till beslut samt en konsekvensbeskrivning av föreslagna 
förändringar. I denna konsekvensbeskrivning skall de det uppskattas hur många elever som 
kan tänkas beröras samt vilka de ekonomiska effekterna blir.
Information till vårdnadshavare inför förändrade kilometeravstånd vid stadieövergång 
kommer att skickas från Barn- och ungdomskontoret för att medvetandegöra vårdnadshavarna 
om eventuella förändrade förhållanden för grund till skolskjuts.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §128 BUN AU Riktlinjer skolskjuts 2018
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun
 Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 20180515
 Hylte kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömning Gånganslutning
 Hylte kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömning hållplats
 Riskanalyser utveckling av modeller verktyg vid skojskjutshallplatser Trafikverket

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade Riktlinjer för skolskjuts i Hylte Kommun.
Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret ett fortsatt utredningsuppdrag 
att utreda och återkomma med förslag till på vilket sätt trafiksäkerhetsbedömning kan 
förändras samt kostnadsbeskrivning av sådan förändring.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar om ändring att den första meningen tas bort från beslutsmeningen.
Malin Svan (C) yrkar om tillägg att komplettera riktlinjerna med en kostnadsbeskrivning och 
ett cirka antal om hur många barn som skulle beröras om man sänker avstånd till busshållplats 
med en km per stadie. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår ändringsyrkandet och finner att barn- 
och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutssamordnare Nancy Bertilsson

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Delegeringsordning 2018 
(2018 BUN0025)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag till förändrad delegeringsordning med 
undantag för punkterna 8.1-12.11. Barn och ungdomsnämnden beslutar att återremittera 
punkterna 8.1-12.11 för ett förtydligande. 

Beskrivning av ärendet
Delegeringsordning Barn- och ungdomsnämnden revideras för att möta nya lagar och 
förordningar samt nya befattningar inom Barn- och ungdomskontoret.
Föreslagna ändringar redovisas i Ärendebeskrivning Revidering Delegeringsordning Barn- 
och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §129 BUN AU Delegeringsordning 2018
 Tjänsteskrivelse Delgeringsordning Barn- och ungdomsnämnden
 Ärendebeskrivning Revidering Delegeringsordning Barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn – och ungdomsnämnden antar förslag till ny delegeringsordning.

Yrkanden 
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag till förändrad 
delegeringsordning med undantag för punkterna 8.1-12.11.
Maria Hedin (S) yrkar att barn och ungdomsnämnden beslutar att återremittera punkterna 8.1-
12.11 för ett förtydligande. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att anta förslag med 
undantag för punkterna 8.1-12.11 och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria 
Hedins (S) yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att återremittera punkterna 
8.1-12.11 och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Enhetschef IFO
Kvalitetsutvecklare IFO
Rektor Hylte gymnasieskola/vuxenutbildningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram 
(2018 BUN0095)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen angående antimobbingprogram.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående antimobbingsprogram. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen.
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 29 juni 2018.
Att
-        Hylte kommun ser över de likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i 
kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.
-        Genomför en undersökning av hur väl planen fungerar,
-        samt använder sig av ett antimobbningsprogram mot mobbning som ska vara 
forskningsbaserat eller dokumenterat fungerande i sitt utformande av likabehandlingsplaner 
som beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld 
och otrygghet i skolan. Den mest kända och välrenommerade metoden i Norden har utarbetats 
av den svenske professorn Dan Olwaeus i Bergen, välkänd över hela världen samt att medel 
till detta ska sökas hos Skolverket.
 

Handlingar i ärendet
 §130 BUN AU Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram
 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Motion angående antimobbingprogram.
 Svar på remiss motion angående antimobbingprogram
 Motion angående antimobbningsprogram

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

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

Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att skicka med ärendebeskrivningen Filter för digitala 
nätverk i förskola och skola som underlag till Resultat och ekonomisk plan REP 2019-2021 
barn och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
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.

Handlingar i ärendet
 §131 BUN AU Filter för digitala nätverk i förskola och skola
 Tjänsteskrivelse Filter för digitala nätverk i förskola och skola
 Ärendebeskrivning Filter för digitala nätverk i förskola och skola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag kring filter för digitala nätverk i förskola och 
skola.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden beslutar att skicka med 
ärendebeskrivningen Filter för digitala nätverk i förskola och skola som underlag till Resultat 
och ekonomisk plan REP 2019-2021 barn och ungdomsnämnden.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Riktlinje för hantering av missförhållanden (Lex Sarah) 
(2018 BUN0130)

Beslut
Barn – och ungdomsnämnden beslutar att godkänna riktlinje för hantering av 
missförhållanden – Lex Sarah.

Beskrivning av ärendet
Socialtjänstlagen anger i 14 kapitlet 3-7 § hur verksamhet inom socialtjänstens område ska 
rapportera, utreda och behandla missförhållanden eller risk för missförhållanden som uppstår. 
Den riktlinje som funnits tidigare, ”Riktlinje för rapportering enligt lex Sarah”, har skrivits 
om och ändrats med syftet att tydliggöra vad skyldigheten innebär och fördelningen av ansvar 
för att vad för att säkerställa att lagkraven uppfylls. Hanteringen av missförhållanden är en del 
av det systematiska kvalitetsarbetet som ska ingå i kvalitetsledningssystem för verksamhet 
inom socialtjänstens område enligt SOSFS 2011:9.

Handlingar i ärendet
 §132 BUN AU Riktlinje för hantering av missförhållanden (Lex Sarah)
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av missförhållanden  (Lex Sarah)
 Riktlinje för hantering av missförhållanden

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

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Dataskyddsombud barn- och ungdomsnämnden 
(2018 BUN0156)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för barn- 
och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PuL. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
 
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter:
·        Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
·        Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal
·        Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och 
övervaka genomförandet
·        Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
·        Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.
 
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att anställa två 
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett 
av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, 
Hylte och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta 
ställning i övergripande frågeställningar.

Handlingar i ärendet
 §133 BUN AU Dataskyddsombud barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Dataskyddsombudet

Paragrafen är justerad
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§77

Övrigt 
(2018 BUN0006)

Inga övriga frågor framkommer på mötet.

Paragrafen är justerad
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