
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Hedin (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-03
Datum för anslags 
uppsättande

2019-12-04 Datum för anslags 
nedtagande

2019-12-26

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-14:45

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 
Lennart Ohlsson (C)  ersätter Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Ann-Christin Johansson (barn- och ungdomschef)
Susanne Nygren (1:e socialsekreterare) §§229-244
Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) §§229-244
Terese Borg (controller) §§247-251
Olof Olsson (controller) §§247-251

Utses att justera Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-12-03   

Protokollet omfattar §§229-254
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§229 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§230 Anmälan av nya ärenden

§231 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

§232 Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

§233 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§234 Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

§235 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§236 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

§237 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om placering efter 18-
årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL

§238 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§239 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§240 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§241 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§242 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§243 Omprövning av vård enligt LVU

§244 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

§245 Meddelande och information 2019

§246 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Återrapportering uppdrag 
delårsbokslut

§247 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos

§248 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - 
ombudgetering investeringsbudget

§249 Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - investeringsbudget

§250 Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans

§251 Interkommunal ersättning

§252 Uppdrag ungdomsfrågor

§253 Sammanträdestider 2020 - barn- och ungdomsnämnden

§254 Övrigt
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Mötesdatum sid 3
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§229

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

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

4 / 30



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230

Anmälan av nya ärenden 
(2019 BUN0010)

Beslut
Barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott tar emot ärenden för beredning.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) anmäler ett nytt ärende:

- Information till barn- och ungdomsnämnden om förslaget till organisationsförändring.
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Mötesdatum sid 6
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 7
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§232

Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 8
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§233

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§234

Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 10
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§235

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 11
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§236

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 12
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om 
placering efter 18-årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 13
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 14
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§239

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 15
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§240

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 16
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§241

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Mötesdatum sid 17
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§242

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 18
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§243

Omprövning av vård enligt LVU
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 19
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§244

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 20
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§245

Meddelande och information 2019 
(2019 BUN0004)

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

Beskrivning av ärendet
Information:
Arbetsutskottet har ingen information att delge till dagens sammanträde.

Meddelanden:
§159 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun – Delårsbokslut
§162 KF Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden
2018-11951 Beslut ansökan om godkännande av huvudman för gymnasieskola vid Hvilan 
Gymnasium Halmstad
§317 KSAU Undantag från inköpsstopp
§177 KF Fyllnadsval - barn- och ungdomsnämnden

Handlingar i ärendet
 Meddelanden och information december
 §159 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut
 §162 KF Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden
 §317 KSAU Undantag från inköpsstopp
 2018-11951 Beslut ansökan om godkännande av huvudman för gymnasieskola vid 

Hvilan Gymnasium Halmstad
 §177 KF Fyllnadsval - barn- och ungdomsnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 21
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§246

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - 
Återrapportering uppdrag delårsbokslut 
(2019 BUN0001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag som gavs på barn- och ungdomsnämnd 2019-10-01 skall Barn- och 
ungdomskontoret redovisa till nämnden i december varför andelen godkända SFI-elever är så 
låg.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse återrapportering uppdrag delårsbokslut
 Ärendebeskrivning Andel godkända elever SFI
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 22
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§247

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos 
(2019 BUN0001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden har tagit del av behov av ersättning 
från etableringsmedel för finansiering av SFI verksamheten 2019 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden beslutar om överföring av budget 
mellan verksamheterna enligt förslag i bilaga ”Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper”.

Beskrivning av ärendet
Prognos för 2019 baseras på elva månaders utfall. Vid årets slut beräknas Barn- och 
ungdomsnämnden redovisa en negativ avvikelse med 14 998 000 kr, vilket är en avvikelse 
mot budget med – 4,3 procent.

Jämfört med föregående månadsprognos är det en förbättring med 460 000 kr.

Barn och ungdomsnämnden omfördelar tilläggsbudget med 9 906 000 kr från central 
administration till verksamheterna Gymnasieskola, Vuxenutbildningen och SFI. Budgeten är 
en del av tilläggsbudgeten på 26 500 000 kr som nämnden tilldelats för omställningsarbetet 
2019.

Barn och ungdomsnämnden omfördelar 1 000 kr från förskolans verksamhet till grundskolan.

Barn- och ungdomsnämnden begär ersättning från kontot för etableringsmedel för att 
finansiera SFI verksamheten under 2019 med 6 271 000 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Prognos efter 11 månader
 Finanisering SFI -Etableringsmedel 2019
 Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper
 Prognos BUN 2019 efter 11 månader - Räkenskaper
 Prognos BUN 2019 efter 11 månader - ekonomisk analys
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2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
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Mötesdatum sid 24
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§248

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 
ungdomsnämnden - ombudgetering investeringsbudget 
(2019 BUN0003)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden har tagit del och beslutar om 
resursfördelningsmodeller för 2020 gällande grundskola, fritidshem och förskola.

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden har tagit del av information gällande 
resursfördelningsmodell med strukturella skillnader.
Arbetsutskottet beslutar även att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att förtydliga 
konsekvensbeskrivningen till nästkommande nämndsammanträde. 
 

Beskrivning av ärendet
Information om resursfördelningsmodeller för grundskola, fritidshem och förskola med nivåer 
för 2020 års detaljbudget.

Information om förslag till en ny resursfördelningsmodell med tilldelning för de områden som 
har strukturella skillnader inför budget 2021.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse BUN Detaljbudget 2020- 2023
 Resursfördelning - Förskola RFM 2020
 Resursfördelning - Grundskola och fritidshem RFM 2020
 Resursfördelning - Strukturell skillnad i Grundskola

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
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Mötesdatum sid 25
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§249

Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - investeringsbudget 
(2019 BUN0356)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2021-
2024 och delger underlag till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår även att barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och 
ungdomskontoret får i uppdrag att komplettera med att ta fram en kostnadsberäkning för 
Gamla Hallen och Elias Fries utemiljö.

Beskrivning av ärendet
Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och 
ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Investeringsbeägran 2021-2024
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 utveckling digitalisering
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 reinvest Digital komp proj 074
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 gamla hallen
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 elias fries utemiljö

Förslag till beslut
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Mötesdatum sid 26
2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§250

Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans 
(2019 BUN0049)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen 
gällande budget i balans och omställningsarbetet.
Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämnden i december 
redovisa det uppdrag som nämnden beslutade 2019-09-03 som skulle redovisas på nämnden i 
november gällande personaltäthet och behörighet bland personal på enheterna.  
 

Beskrivning av ärendet
I ärendet redovisas förändring av antal årsarbetare och personalkostander samt fördelning av 
tilläggsbudget per ansvar.

Materialet kommer att kompletteras med bland annat information gällande personaltäthet 
kopplat till antal barn/elever och kommande lokalförändringar.

Handlingar i ärendet
 Budget i balans- redovisning av omställningsarbetet november 2019
 Budget i Balans rapport per november 2019

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
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2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§251

Interkommunal ersättning 
(2019 BUN0351)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar pris för Interkommunal 
ersättning/ bidragsbelopp för Förskolan 2020 enligt underlag. 

Beskrivning av ärendet
Interkommunal ersättning för Förskolan är framräknat enligt bifogat underlag. Beräkningen 
har utgått från resursfördelningsmodellen för Förskolan 2020.

Priser för ersättning till grundskola, fritidshem, förskoleklass och gymnasiet kompletteras till 
Barn- och ungdomsnämnden i februari 2020.

Handlingar i ärendet
 Interkommunal ersättning och bidragsbelopp 2020
 Interkommunal ersättning Förskola - Hylte 2020

Förslag till beslut
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§252

Uppdrag ungdomsfrågor 
(2019 BUN0286)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden delger kommunstyrelsen handlingar 
kring elevrådens organisation och funktion.
Arbetsutskottet föreslår även att barn- och ungdomsnämnden beslutar om att göra ett tillägg i 
ärendebeskrivningen"Representanter från Barn och ungdomsnämnden träffar elevråden på 
skolorna, och har dialog med eleverna, när de är ute på fadderbesök/kvalitetsdialog i 
verksamheten".

Beskrivning av ärendet
På Kommunstyrelsens möte 2019-09-10 uppmanar Kommunstyrelsen barn- och 
ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och ungdomskontoret att upprätta en tydlig 
elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett kommunalt ungdomsråd.

Barn- och ungdomskontoret har gjort en översyn, enligt uppdrag av nämnd 2019-10-01, över 
hur elevråden är organiserade och deras funktion i verksamheterna, hur man jobbar med 
elevråd och hur elevers tankar och idéer tas till vara på enheterna

Översynen visar att grundskolorna i Hylte Kommun har fungerande elevråd där elevers 
intressen och åsikter tas i beaktan.
Representanter från barn- och ungdomsnämnden träffar elevråden på skolorna, och har dialog 
med eleverna, när man är ute på fadderbesök i verksamheten.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Ungdomsfrågor
 Ärendebeskrivning Elevråd

Förslag till beslut
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott
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§253

Sammanträdestider 2020 - barn- och ungdomsnämnden 
(2019 BUN0354)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande 
sammanträdesdatum för nämnd och arbetsutskott under 2020, med start klockan 13:00.

Arbetsutskott                                        Nämnd

11 februari                                               26 februari (onsdag pga heldag REP tisdag)
10 mars                                                   24 mars
7 april                                                      21 april
5 maj                                                      19 maj
9 juni                                                      17 juni (onsdag pga KF tisdag)

8 september                                             22 september
6 oktober                                                 20 oktober
3 november                                             17 november
8 december                                             15 december

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för barn- och 
ungdomsnämnden och dess arbetsutskott för 2020. Förslaget bygger på tider som är planerade 
för de ekonomiska aktiviteterna under 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2020 barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut
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Barn- och ungdomsnämndens 
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§254

Övrigt 
(2019 BUN0006)

Beslut
Inget övrigt kommer upp på dagens sammanträde.
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