
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Desirée Hultberg

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-13
Datum för anslags 
uppsättande

2017-12-19 Datum för anslags 
nedtagande

2018-01-10

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Lindgren (KV), Mustafe Yuussuf (S)

Övriga närvarande Stigert Pettersson (barn- och ungdomskontoret), Gunilla Abrahamsson 
(administrativ chef), Andreas Eriksson (controller) §§142-143, Erik Wikström 
(sekreterare), Åse Bülow (chef centrala elevhälsan/processledare förskola) §139, 
Malin Thydén-Kärrman  (IT-samordnare) §139, Ola Holmqvist 
(värdegrundspedagog) §139, Annika Einarsson (värdegrundspedagog) §139

Utses att justera Desirée Hultberg

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2017-12-18   

Protokollet omfattar §§137-149
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§137 Fastställande av ärendelista och val av justerare
§138 Anmälan av nya ärenden
§139 Meddelande och information 2017
§140 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017
§141 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2017
§142 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
§143 Detaljbudget 2018 Resultat- och ekonomisk plan Barn- och ungdomsnämnden 2018-

2021
§144 Delegeringsordning 2017
§145 Motion angående att anställa dagbarnvårdare
§146 Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
§147 Sammanträdestider 2018
§148 Förordnanden enligt LVU
§149 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137

Fastställande av ärendelista och val av justerare 

2017 BUN0006

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Desirée Hultberg (M) att 
tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138

Anmälan av nya ärenden 

2017 BUN0012
Inga nya ärenden anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad

4 (21)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139

Meddelande och information 2017 

2017 BUN0004

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
13:10 Besök Åse Bülow, chef centrala elevhälsan, samt värdegrundspedagogerna Ola 
Holmqvist och Annika Einarsson gällande Toleransprojektet

13:30 Besök Åse Bülow, processledare Redovisning samverkan bästa skola

13:50 Besök Malin Thydén-Kärrman, IT-samordnare gällande digitalisering i skolan

Information om möjlighet att omförhandla hyreskontrakt Unnaryd

Statsbidrag (stående punkt)

Nybyggnationer (stående punkt)

Samverkansprotokoll (stående punkt)

Information från råden (stående punkt)

Nya rekryteringar (stående punkt)

Redovisning skolskjutsärenden till förvaltningsrätten

Svar AMV IFO

§343 KSAU Motion HBTQ-kunskap - på remiss

Skolskjutskontroller 2017-2018

Information om överklagande skolskjuts beslut 

Avstängning av elever

Inbrott Örnaskolan
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lovskola

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information december
 §343 KSAU Motion HBTQ-kunskap - på remiss
 Skolskjutskontroller 2017-2018
 Överklaganden skolskjuts info nämnd
 Lokaler redovisning till nämnd  2017-12-13
 Statsbidrag december
 IFO Arbetsmiljöverket

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017 

2017 BUN0008

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 december
 Delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2017-11-07 - 2017-11-30
 Redovisning av anställningar till BUN november 2017
 Anmälningslista delegeringsbeslut EFNA oktober 2017
 Anmälningslista delegeringsbeslut EFNA november 2017
 Delegeringsbeslut IM och VUX november 2017
 Anmälningslista delegeringsbeslut centrala barn- och elevhälsan
 Delegeringsbeslut Plan för kränkande behandling
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling December

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2017 

2017 BUN0009

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg december
 Delegeringsbeslut IFO barn och unga november

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017 

2017 BUN0002

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljning 11 månader till 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse på 7418 tkr för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter.

Handlingar i ärendet
 §291 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017
 Tjänsteskrivelse prognos 11 månader
 Prognos 11 BUN 2017

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143

Detaljbudget 2018 Resultat- och ekonomisk plan Barn- och 
ungdomsnämnden 2018-2021 

2017 BUN0003

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa principer för resursfördelningssystem för 
barn- och elevpeng samt besluta om detaljbudget 2018 gällande Resultat- och ekonomisk plan 
Barn- och ungdomsnämnden 2018-2021.

Beskrivning av ärendet
Information gällande detaljbudget 2018 Barn- och ungdomskontorets resultat och ekonomisk 
plan samt resursfördelningssystem gällande barn- och elevpeng för förskola och grundskola.

Handlingar i ärendet
 §292 BUN AU Detaljbudget 2018 Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2021 barn- och 

ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2018 Resultat- och ekonomisk plan Barn- och 

ungdomsnämnden 2018-2021
 REP barn och ungdomsnämnden 20182021
 Grundskola och fritidshem Resursfördelningsmodell 2018
 Förskola Resursfördelningsmodell 2018

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomikontoret – Controller Andreas Eriksson
Kyrbackens förskola

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144

Delegeringsordning 2017 

2017 BUN0062

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar anta förslag till delegeringsordning, daterad 2017-12-13

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag på delegeringsordning. 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som kommunstyrelsen delegerar till 
utskott, en ledamot, en ersättare eller till anställd i kommunen. Delegering innebär att 
styrelsen överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. styrelsen ger någon i uppdrag att fatta 
beslut på styrelsens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om styrelsen 
själv fattat dem.

Kommunledningskontoret har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram ett 
förslag till kommungemensamma delar gällande beslut som berör allmänt, ekonomi, personal 
och upphandling i delegeringsordningen. En gemensam mall med den grafiska profilen ska 
användas. Inledningen i dokumentet är också gemensam. Syftet är att man ska känna igen att 
delegeringsordningen kommer från Hylte kommun. Det ska vara samma delegatnivå i 
kommunen som beslutar i de ärenden som är gemensamma i alla nämnder. Varje nämnd kan 
sedan lägga till de punkter som är specifika för sina verksamheter. Det kan vara helt egna 
kapitel, men det kan också vara under kapitlen allmänt, ekonomi, personal och upphandling.

Ändring i delegeringsordning:
- Enhetschef HVB borttaget på 14.1, 21.14 och 21.15 och har ersatts av Enhetschef IFO.
- Grundsärskola/Gymnasiesärskola har samlats under rubrik nr 7.
- 7.3 Beslut om mottagande i grundsärskolan – Övergripande särskoleansvarig.
- 7.14 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan – Övergripande särskoleansvarig
- 2.9 Beviljande av milersättning till elev enligt riktlinje - -borttagen
- 2.9 ny – Avslag på begäran från enskild om utbetalning av ekonomisk ersättning.

Handlingar i ärendet
 §293 BUN AU Delegeringsordning 2017
 Tjänsteskrivelse delegeringsordning BUN
 Delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Samtliga enheter på barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
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2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145

Motion angående att anställa dagbarnvårdare 

2017 BUN0200

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att berörd nämnd ska ges i uppdrag att 
undersöka möjligheten för kommunen att anställa dagbarnvårdare och sedan om det är möjligt 
anställa dagbarnvårdare i kommunens regi.

Barn- och ungdomskontoret har möjlighet att anställa dagbarnvårdare för arbete inom 
pedagogisk omsorg. I dagsläget har vi en personal anställd inom pedagogisk omsorg.

I dagsläget finns det 104 barn i barnomsorgskö fram till augusti 2018. Endast 2 av dem har 
önskat dagbarnvårdare som något av de tre alternativ man fyller i.

Barn- och ungdomskontoret anser inte det är ekonomiskt försvarbart med givet underlag att 
anställa fler dagbarnvårdare i kommunal regi.

Handlingar i ärendet
 §294 BUN AU Motion angående att anställa dagbarnvårdare
 Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att anställa dagbarnvårdare
 Tjänsteskrivelse Motion angående att anställa dagbarnvårdare

Förslag till beslut
Kontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen bifalles.

Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation 
Alexander Engman (L) och Maria Hedin (S).
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§146

Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI 

2017 BUN0066

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de nya 
kvalitetsnivåerna för nyckeltalet “Andel godkända elever SFI”.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktige 2017-09-14 yrkar Maria Hedin att nyckeltalet för SFI återremitteras 
för att se över nivåerna. Barn- och ungdomskontoret föreslår att nuvarande kvalitetsnivåer; 
Röd: 0-20 % Gul: 21-29 % Grön: 30-100 % ändras till Röd: 0-25 % Gul: 26-44 % Grön 45-
100 %.

Handlingar i ärendet
 §295 BUN AU Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
 Tjänsteskrivelse Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
 Ärendebeskrivning Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§147

Sammanträdestider 2018 

2017 BUN0225

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande sammanträdesdatum för nämnd och 
arbetsutskott under 2018, med start klockan 13:00.
Arbetsutskott                                                                Nämnd
10 januari (individärenden, kl 8:30)
30 januari                                                                     14 februari
7 mars (individärenden)
28 mars                                                                        11 april
2 maj                                                                            16 maj
30 maj                                                                          13 juni
20 juni (individärenden)

8 augusti (individärenden)
29 augusti                                                                    12 september
3 oktober                                                                      17 oktober
31 oktober                                                                    14 november
28 november                                                                12 december

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för barn- och 
ungdomsnämnden och dess arbetsutskott för 2018. Förslaget bygger på tider som är planerade 
för de ekonomiska aktiviteterna under 2018.

Följande dagar är inplanerade för presidiet när det gäller budgetarbete och samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott:

27 februari – Inför nulägesanalys (heldag)

17 april – Efter nulägesanalys (heldag)

Handlingar i ärendet
 §296 BUN AU Sammanträdestider 2018
 Tjänsteskrivelse sammanträdestider 2018

Förslag till beslut
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Mötesdatum
2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande sammanträdesdatum för nämnd och 
arbetsutskott under 2018, med start klockan 13:00.

Arbetsutskott                                            Nämnd
10 januari (individärenden)
31 januari                                                 14 februari
7 mars (individärenden)   
28 mars                                                    11 april
2 maj                                                        16 maj
30 maj                                                      13 juni
20 juni (individärenden)

8 augusti (individärenden)                     
29 augusti                                                12 september
3 oktober                                                  17 oktober
31 oktober                                                14 november
28 november                                            12 december
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande 
sammanträdesdatum för nämnd och arbetsutskott under 2018, med start klockan 13:00.
Arbetsutskott                                                                Nämnd
10 januari (individärenden, kl 8:30)
30 januari                                                                     14 februari
7 mars (individärenden)
28 mars                                                                        11 april
2 maj                                                                            16 maj
30 maj                                                                          13 juni
20 juni (individärenden)

8 augusti (individärenden)
29 augusti                                                                    12 september
3 oktober                                                                      17 oktober
31 oktober                                                                    14 november
28 november                                                                12 december

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§148

Förordnanden enligt LVU 

2017 BUN0230

Beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden förordnar nämndens ordförande Maria Hedin (S), förste vice 
ordförande Ann-Christin Wendpaap (S) samt andre vice ordförande Malin Svan (C) rätt att 
fatta beslut
- enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § 3 st LVU om hur och var vården ska ordnas
- enligt 27 § 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud och
- enligt 43 § 1st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda 
fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

2. Barn- och ungdomsnämnden förordnar enhetschef  Sofie Matovic, förste socialsekreterare 
Camilla Möllerström och förste socialsekreterare Susanne Nygren rätt att fatta beslut enligt 43 
§ 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda fall, 
Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

3. Beslut som fattas genom förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Det ligger i sakens natur att vissa beslut enligt LVU måste kunna fattas med kort varsel. För 
de fall nämndens beslut inte kan avvaktas har nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat rätt att fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.
Nämnden kan förordna nämndens ordförande eller någon annan ledamot att fatta brådskande 
beslut på nämndens vägnar vad avser beslut om omhändertagande (6 § 2 st LVU), beslut om 
hur och var vården ska ordnas (11 § 3 st LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
2 st LVU).
Nämnden kan även förordna en ledamot eller tjänsteman rätt att begära handräckning av 
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande (43 § 1 st 2 p LVU).
Ett förordnande för en ledamot eller tjänsteman med stöd av bestämmelserna i LVU skiljer sig 
från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att 
ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast 
ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta ett beslut i saken.
Barn- och ungdomsnämnden behöver fatta ett beslut om förordnande av vissa ledamöter att 
fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.
Barn- och ungdomsnämnden behöver även fatta ett beslut om förordnande av vissa ledamöter 
och tjänstemän att fatta beslut om begäran om handräckning av Polismyndigheten och 
Kriminalvården
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Handlingar i ärendet
 §297 BUN AU Förordnanden enligt LVU
 Tjänsteskrivelse Förordnanden enligt LVU

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Maria Hedin
Ann-Christin Wendpaap
Malin Svan
Sofie Matovic
Camilla Möllerström
Susanne Nygren

Paragrafen är justerad
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§149

Övrigt 

2017 BUN0007

Beskrivning av ärendet
Rapport från föreläsning med Mary Jean Gallagher 2017-12-01

Paragrafen är justerad
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