
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-01-30  1 (23) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00-15:35 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Stefan Yngstrand (FP) §§  1-11 

  

  

  

  

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Terese Borg, ekonom §§ 3-11 

 Catarina Påhlman, IFO-chef §§ 8-10, 12-22 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-02-01  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 1-22 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 12-22 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2013-01-30 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   2  Anmälan av nya ärenden 3 

§   3  Meddelande och information 2013 4 

§   4  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 5 

§   5  Bokföringsmässiga avskrivningar 6 

§   6  Nytt samverkansavtal mellan kommun och polis 2013-2014 7 

§   7  Barnomsorg på obekväm arbetstid i Hylte kommun 8 

§   8  Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 9 

§   9  Utvecklingsmedel våld i nära relation Hylte kommun 10 

§   10  Utvecklingsmedel våld i nära relation Region Halland 11 

§   11  Övrigt 12 

§   12  Ansökan om annat HVB enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 13 

§   13  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 14 

§   14  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 15 

§   15  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 16 

§   16  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 17 

§   17  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 18 

§   18  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 19 

§   19  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 20 

§   20  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 21 

§   21  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 22 

§   22  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 23 

§   23  Övrigt 1 24 

§   24  Övrigt 2 25 

 

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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  §   2  Anmälan av nya ärenden 
 

Inga nya ärenden anmäldes. 
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  §   3  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Socialstyrelsens beslut tillsyn Lotsen, dnr. 2012 BUN0332 

 

Skrivelse angående logoped i Hylte kommun, Dyslexiförbundet FMLS i Hylte, dnr. 2012 

BUN0335 

 

Skrivelse riktlinjer för skolskjuts, dnr. 2013 BUN0028 

 

Namninsamling Örnaskolans låg- och mellanstadium, dnr. 2013 BUN0030, 2013 KS0038 

 

Inbjudan ansökan om medel förebyggande insatser våld och förtryck i hederns namn 2013, 

dnr. 2013 BUN0036 

 

Skolinspektionens beslut angående kvalitetsgranskning Traineegymnasiet, dnr 2012 

BUN0195  

 

Bidragsbelopp interkommunalt pris 2013, dnr. 2012 BUN0270 

 

Minnesanteckningar SMIH 2012-11-29 

 

SMIH yttrande till BRÅ 

 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Medel för barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Beslut kommunfullmäktige 

 Löneavtal 2012 

 Mål- och resursplan 2014-2016, planeringsförutsättningar 

 

 

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

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvikelse med 1 854 tkr vid årets slut 

2012. Enligt Hylte kommuns finans- och kvalitetsplan (2009-12-17 § 91) måste underskottet 

återställas av nämnd nästkommande år, undantag om längst tre år kan göras om nämnden i 

samband med årsredovisningen tagit fram en realistisk plan för återhämtningen. 

 

Resultatbalansering med 2012 års underskott kommer att inverka negativt på genomförandet 

av de uppdrag barn- och ungdomsnämnden är ålagda från skolinspektionen och 

kommunstyrelsen gällande resultatförbättringen inom skolan. Därför begär barn- och 

ungdomsnämnden undantag av resultatbalanseringen. Avvikelsen vid årets slut hänförs i 

huvudsak till verksamheterna grundskola och gymnasieskola. 

 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2012 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2012 till Kommunstyrelsen, samt att barn- 

och ungdomsnämnden begär undantag från resultatbalansering med 1 854 tkr. 
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  §   5  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2013 BUN0025 

 

Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 55 osäkra fordringar 

avseende barn- och ungdomsnämndens verksamhet på sammanlagt 65 968 kr. Detta innebär 

att fordringarna i praktiken kvarstår mot gäldenärerna men att de inte längre finns med i 

bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i 

bokslutet blir mer rättvisande. 

 

Beslutsunderlag 
Specifikation osäkra fordringar konto 1514 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning på 55 

fordringar till en summa av 65 968 kr. 
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  §   6  Nytt samverkansavtal mellan kommun och polis 2013-2014  
Dnr 2013 BUN0018 

 

Sammanfattning 
En överenskommelse om samverkan mellan Hylte Kommun och Närpolisområde Hylte ska 

tecknas av länspolismästaren i Hallands län och kommunstyrelsens ordförande i Hylte 

Kommun. Lokala BRÅ beslutade att kommunens nämnder skall yttra sig om förslaget på 

överenskommelse. 

 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan kommun-polis i Hylte Kommun 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslaget ”Överenskommelse mellan kommun-polis 

i Hylte Kommun” från Lokala BRÅ. 
 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-01-30  8 (23) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   7  Barnomsorg på obekväm arbetstid i Hylte kommun 
Dnr 2012 BUN0245 

 

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

 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att dels förorda att kommunfullmäktige i budget 

2014, avsätter medel till barn- och ungdomsnämnden, för ett införande av dygnet runt dagis 

Q1-2014, enligt barn- och ungdomskontorets genomförda utredning (Tjänsteskrivelse: 

2012-11-14, dnr 2012 BUN0245).  

 

Barn- och ungdomsnämnden gav även barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till BUN-au 

2013-04-10 presentera ett förslag till förändrade barnomsorgsregler och rutiner, utifrån 

antagandet att kommunfullmäktige beviljar medel för ett införande av dygnet runt 

dagis Q1-2014. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag - Regler - Barnomsorg på obekväm arbetstid  

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   8  Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn  

Dnr 2012 BUN0302 

 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen beslutade 2012-11-09 att Socialnämnden/motsvarande i Hylte kommun ska 

vidta åtgärder för att säkerställa att ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten upprättas. 

Ledningssystemet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och därigenom 

även säkerställa en god kvalitet enligt 3 kap 3 § SoL i arbetet med våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till 

Socialstyrelsen senast den 28 februari 2013. 

 

Socialstyrelsen bedömer att det finns vissa förbättringsområden inom arbetet med våld i 

nära relationer. Det saknas rutiner för att på ett strukturerat sätt identifiera våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnat våld och därför bör nämndernas metoder för att identifiera 

våldsutsatta personer fortsätta att utvecklas. Hylte kommun saknar politiskt antagen 

handlingsplan, vilken kan vara ett stöd för kvalitetsarbetet med fastställda uppföljningsbara 

mål samt regelbunden kartläggning av omfattningen av våld eller andra övergrepp. Likaså 

behövs en beskrivning av nivå och omfattning av kunskap och kompetens inom 

socialtjänstens olika personalgrupper. Inom det familjerättsliga området arbetar nämnden 

med frågan om våld, men det saknas skriftliga rutiner, vilka behöver tas fram inom ramen 

för ett kvalitetsledningssystem. 

 

Utifrån Socialstyrelsens beslut har bifogad åtgärdsplan upprättats (se bilaga). Barn- och 

ungdomsnämnden, Arbets- och näringslivsnämnden samt Omsorgsnämnden har gemensamt 

2012-12-17 ansökt hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel inom området våld i nära 

relation för att bl a utveckla intern samverkan, göra kartläggning, implementera 

standardiserade bedömningsmetoder samt säkerställa kompetensutveckling av olika 

personalgrupper inom socialtjänsten i Hylte kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan våld i nära relation 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   9  Utvecklingsmedel våld i nära relation Hylte kommun  
Dnr 2013 BUN0027 

 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel till kvalitetsutveckling 

av arbetet vid våld i nära relation. För 2013 finns 70 miljoner att fördela och socialtjänsten i 

Hylte kommun skickade 2012-12-17 från barn- och ungdomskontoret, arbets- och 

näringslivskontoret samt omsorgskontoret in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel 

på 440 000 kronor. En förutsättning för att få utvecklingsmedel är att ansökan och 

utvecklingsarbetet är förankrat hos den politiska ledningen. Den insända ansökan är 

undertecknad av omsorgschef Berit Winblad efter beslut i Omsorgsnämnden. Föreliggande 

skrivelse med bilaga ”Ansökan om utvecklingsmedel” ligger nu som grund för förankring 

och beslut i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Det övergripande syftet med Hylte kommuns ansökan är att socialtjänsten, som är 

organisatoriskt uppdelad i tre politiska nämnder, ska få ett gemensamt systematiskt 

sammanhållet kvalitetssystem med intern och extern samverkan för arbetet vid våld i nära 

relation. Utvecklingsarbetet ska inrikta sig på förutsättningar för en fungerande verksamhet 

samt socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning, bedömning och uppföljning. Vid 

Socialstyrelsens tillsyn har brister framkommit i det uppsökande och förebyggande arbetet 

samt i rutiner för att upptäcka förekomst av våld. Kvalitetsarbetet behöver därför förbättras 

och utvecklas på dessa områden. 

 

Vi vill nå en kvalitetsutveckling genom att dokumentera befintliga och nyskapade 

samverkansrutiner där den organisatoriska uppdelningen inte inverkar förhindrande på 

intern samverkan. Kartläggning, handlingsplan, dokumenterade rutiner och adekvata 

standardiserade bedömningsmetoder ska vara ett led till att våldsutsatta och våldsutövare i 

vår kommun identifieras och får det stöd som de behöver. En förutsättning är också en 

kompetensutveckling av de olika personalgrupper som finns inom socialtjänsten. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun beslutar att godkänna ansökan till 

Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för arbetet vid våld i nära relation. 
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  §   10  Utvecklingsmedel våld i nära relation Region Halland 
Dnr 2013 BUN0031 

  
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel till kvalitetsutveckling 

av arbetet vid våld i nära relation. För 2013 finns 70 miljoner att fördela och kommunerna i 

Region Hallands taktiska grupp för barn och unga, med Halmstads kommun som 

samordnare, skickade 2012-12-17 in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel på 650 

000 kronor. En förutsättning för att få utvecklingsmedel är att ansökan och 

utvecklingsarbetet är förankrat hos den politiska ledningen. Den insända ansökan är 

undertecknad av förvaltningschef Hans-Jörgen Wahlhed och avdelningschef Yvonne Oliv, 

Halmstads kommun. Föreliggande skrivelse med bilagor ligger nu som grund för förankring 

och beslut i barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun. 

 

Syftet med handboken vid våld i nära relation är att skapa en gemensam skrift för länet med 

gemen-sam relevant kunskap och förhållningssätt inom området. Det komplexa regelverket, 

arbetsformer och krav på samverkan ska sammanfattas på ett lättillgängligt sätt. 

Handbokens målgrupp är den personal som kommer i kontakt med våldsutsatta, barn som 

bevittnat våld och våldsutövare. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och Ungdomsnämnden besluta att godkänna den gemensamma ansökan till 

Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för gemensam ”Handbok vid våld i nära relation”. 
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  §   11  Övrigt 

 
Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   12  Ansökan om annat HVB enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   13  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   14  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   15  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   16  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-01-30  18 (23) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   17  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   18  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   19  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   20  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   21  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   22  Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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