
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Malin Svan (C)

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-27
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nissan (Lilla sammanträdesrummet) kl. 13:00-15:15

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Kennerth Svensson 
(V), Linda Svensson (L), Rebecka Vesterlund

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S)
Turid Brodin (V)
Maria Mattsson Linde (L)

Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert)
Terese Borg (controller) §33
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Sofie Matovic (enhetschef IFO barn och unga) §32
Terese Andersson (samordnare) §32
Linnea Rosengren (enhetschef elevhälsa) §32
Stina Mathiassson (personalföreträdare) §§33-40

Utses att justera Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§30-40
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§30 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§31 Anmälan av nya ärenden

§32 Meddelande och information 2021

§33 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2021

§34 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021

§35 Revidering riktlinjer vid en kris eller extraordinära händelser för barn- och 
ungdomsnämnden

§36 Revidering av riktlinjer för skolskjuts

§37 Patientsäkerhetsberättelse

§38 Återrapportering anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan

§39 Återgång till närundervisning

§40 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2021 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Malin Svan (C) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S). 

Paragrafen är justerad

3 / 16



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Anmälan av nya ärenden 
(2021 BUN0008)

 
Inga nya ärenden på dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Meddelande och information 2021 
(2021 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 28 Nyckeltal för Hylte kommun
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 25 Revidering av ordningsföreskrifter
- Statistik barnomsorg (förskola, fritidshem, placerade barn och kösitutation) 2021-03-31
- Protokoll samverkan 2021-04-06
- Protokoll MBL 2021-04-06
- Avstämning kränkande behandling april 2021

Information
- Information om statsbidrag
- Information om nybyggnationer
- Information från råden
- Information om samverkan bästa skolan
- Information om arbete med Covid19-pandemin
- Information om SMIH (Samverkande myndigheter i Hylte)
- Information om centrala elevhälsan (elever i behov av stöd)
- Information om forskningscirklar

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - april
 Protokollsutdrag KF § 25 Revidering lokala ordningsföreskrifter (inkl. bilaga)
 Protokollsutdrag KF § 28 Nyckeltal för Hylte kommun (inkl. bilaga)
 Statsbidrag april
 PROTOKOLL mbl 19 20210406
 PROTOKOLL samverkan 20210406
 Statistik barnomsorg förskola 2021-03-31
 Statistik barnomsorg fritidshem 2021-03-31
 Statistik placerade barn 2021-03-30
 Elevprognos 2021-04-07
 Avstämning kränkande behandling april 2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2021 
(2021 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sen förra 
sammanträdet med barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse redovisning av delegeringsbeslut - april
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret mars 2021
 Redovisning Delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 210315-210418
 Anmälningslista delegeringsbeslut 2021-03-01 - 2021-03-31 Kråkbergsskolan
 Redovisning delegeringsbeslut April 2021 - Örnaskolan

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2021-04-27

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 
(2021 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner omdisponering av budget till grundsärskola.

Beskrivning av ärendet
Prognos för 2021 baseras på tre månaders utfall. Vid årets slut beräknas ingen avvikelse mot 
budget.

Handlingar i ärendet
 §23 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 3 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 efter 3 månaders utfall
 Prognos BUN 2021 efter 3 månader -Räkenskaper
 Prognos BUN 2021 efter 3 månader  - ekonomisk analys

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner omdisponering av budget till grundsärskola.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Revidering riktlinjer vid en kris eller extraordinära händelser för 
barn- och ungdomsnämnden 
(2021 BUN0063)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar de uppdateringar som är gjorda i riktlinjen pga 
organisationsförändring 2020-01-01.

Beskrivning av ärendet
En uppdatering av dokumentet "Riktlinje vid en kris eller extraordinär händelse för barn- och 
ungdomsnämnden" har gjorts p.g.a. den organisationsförändring som skedde 2020-01-01 då 
verksamheterna för gymnasieskolan, vuxenutbildningen, öppna förskolan och IFO barn och 
unga gick över till kultur- och folkhälsonämnden. Dessa verksamheter är nu borttagna från 
dokumentet.

Handlingar i ärendet
 §24 BUN AU Revidering riktlinjer vid en kris eller extraordinära händelser för barn- 

och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Riktlinje vid en kris eller extraordinär händelse Barn- och 

ungdomskontoret
 Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse Barn och ungdomskontoret rev 2021

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar de uppdateringar som är gjorda i riktlinjen pga 
organisationsförändring 2020-01-01.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Revidering av riktlinjer för skolskjuts 
(2021 BUN0064)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar de föreslagna ändringarna i riktlinjer för skolskjuts.

Beskrivning av ärendet
Riktlinje för skolskjuts behöver uppdateras för att förtydliga ärendegången vid 10. Särskilda 
omständigheter §3. Tilläggen är markerade med kursiv stil nedan.

3 § Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av:
- operation eller sjukdom; man bedöms behöva skolskjuts. Läkarintyg är obligatoriskt, för att 
barn- och ungdomskontoret skall ha ett underlag för bedömning. Skolskjuts ordnas av 
skolskjutshandläggare.
- olyckshändelse; man har skadat sig så att extra skolskjuts behövs. Skadeanmälan görs av 
vårdnadshavare direkt till det av kommunen antagna försäkringsbolaget, vilket också anordnar 
skolskjutsen. Innan taxiresorna till och från skolan ska antagna försäkringsbolaget kontaktas 
för bekräftelse. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget görs beställning av taxiresor till och 
från skolan av vårdnadshavare. Skolskjuts under skoldagen ansvarar skolan för och beställs 
enligt rutin för interntur.

Riktlinje för skolskjuts behöver även uppdateras gällande beslut att ge elever i Hyltebruks 
tätort skolskjuts. Då Hylte kommun har gjort en skolplacering till annan enhet än den som 
gäller enligt närhetsprincipen kan elev i förskoleklass till och med åk 3 få skolskjuts beviljad.
Tillägget är markerat med kursiv stil nedan.

7. Skolvägens längd och väg till hållplats
1 § Med skolväg avses kortaste gång- eller cykelväg mellan folkbokföringsadress (tomtgräns) 
och skolans område (infart till skolområde). Avståndsbedömning görs av Hallandstrafiken. 
Elevens väg till anvisad hållplats ska jämställas med skolväg.

2 § För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägens längd eller avstånd till anvisad hållplats 
överstiga nedanstående avståndsgränser:
                          Avstånd                                   Avstånd
                          bostad-skola                             bostad-hållplats
förskoleklass        2 kilometer                               2 kilometer
skolår 1-3            2 kilometer                               2 kilometer
skolår 4-6            3 kilometer                               3 kilometer
skolår 7-9            4 kilometer                               4 kilometer

3 § Avvikelse från ordinarie kilometerangivelser enligt § 2 i detta avsnitt gäller i följande fall:
- Elever i Hyltebruks, Torups, Kinnareds, Landeryds, Rydöbruks samt Unnaryds tätort 
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

erhåller inte skolskjuts till skolenhet belägen inne i respektive tätort.
För elever i Hyltebruks tätort, där Hylte kommun har gjort skolplacering till annan skolenhet 
än den normalt anvisade i närområdet, kan skolskjuts erhållas. Gäller för förskoleklass till 
och med åk 3.
 
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 13 april 2021 att det till nämndens 
sammanträde skulle göras ett förtydligande om av ansvarsfördelningen under 10. Särskilda 
bestämmelser 3§ andra punkten, ändra texten under "Ekonomisk konsekvens av beslutet" 
samt en redaktionell ändring. Detta har barn- och ungdomskontoret i form av en ny 
tjänsteskrivelse som skickades med i nämndens kallelse. 
 

Handlingar i ärendet
 §25 BUN AU Revidering riktlinjer för skolskjuts
 Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer för skolskjuts
 Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 2021

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar de föreslagna ändringarna i riktlinjer för skolskjuts.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutshandläggare 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Patientsäkerhetsberättelse 
(2021 BUN0065)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse 2020.
 
Barn och ungdomsnämnden påtalar vikten av att de skolor som saknar sekretessdörr förses 
med det.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom 
skolhälsovården på barn- och ungdomskontoret. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Handlingar i ärendet
 §26 BUN AU Patientsäkerhetsberättelse
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2020
 Patientsäkerhetsberättelse 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse 2020.

 
Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar: Barn och ungdomsnämnden påtalar vikten av att de skolor som saknar 
sekretessdörr förses med det.
 
Per-Yngve Bengtsson (S) yrkar bifall till Maria Hedins yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut, vilket ordförande finner att nämnden gör.
 
Därefter frågar ordförande om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Maria Hedins 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet.  
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Medicinskt ansvarig skolsköterska

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Återrapportering anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan 
(2021 BUN0048)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på utvärdering av Centrumskolans verksamhet 
och beslutar att genomföra utvärderingen enligt förslag och få den presenterad på nämnd 
under hösten 2021. 

Beskrivning av ärendet
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2021-03-09 anmäler Malin Svan följande 
ärende gällande Centrumskolan.
"Barn-och Ungdomskontoret får i uppdrag att göra en lägesrapportering av centrumskolans 
verksamhet som nu varit igång en dryg termin. Nämnden bör få information om hur eleverna 
upplevt höstterminen i kombination med vårdnadshavare till eleverna, medarbetare på 
centrumskolan tillika högstadieskolans medarbetare uppfattning om verksamheten."

Barn- och ungdomskontoret föreslår att utvärdering av Centrumskolans verksamhet 
genomförs enligt följande:

- Verksamhetsberättelse – ansvarig rektor Centrumsskolan

- Enkätfrågor alt intervjuer med elever – rektor Centrumsskolan

- Enkätfrågor alt intervjuer med vårdnadshavare – rektor Centrumsskolan

Barn- och ungdomskontoret anser inte att Örnaskolans personal ska tillfrågas gällande 
utvärdering Centrumskolan då det är två skilda verksamheter.

Handlingar i ärendet
 §27 BUN AU Återrapport anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan
 Återrapport anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan
 §14 BUN AU Anmälan av nya ärenden - centrumskolan

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på utvärdering av Centrumskolans verksamhet 
och beslutar att genomföra utvärderingen enligt förslag och få den presenterad på nämnd 
under hösten 2021. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektor för Centrumskolan

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Återgång till närundervisning 
(2021 BUN0078)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att undervisningen på Örnaskolan och kulturskolan ska 
återgå till endast närundervisning från och med 3 maj.

Beskrivning av ärendet
Sen januari 2021 har undervisningen på Örnaskolan och kulturskolan skett via fjärr-
/distansundervisning efter två ordförandebeslut av barn- och ungdomsnämndens ordförande. 
På Örnaskolan har undervisningen bedrivits genom både fjärr-/distansundervisning och 
närundervisning, medan kulturskolans undervisning har bedrivits via fjärr-
/distansundervisning.

Det pågår nu planering för att återgå till närundervisning på heltid för både Örnaskolan och 
kulturskolan. Enligt planeringen kommer undervisningen endast genom närundervisning från 
och med måndagen 3 maj.

Barn- och ungdomsnämnden behöver därför besluta att undervisningen ska återgå till 
närundervisning.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Återgång till närundervisning
 Ordförandebeslut fjärr-/distansundervisning Örnaskolan
 Ordförandebeslut fjärr-/distansundervisning kulturskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att undervisningen på Örnaskolan och kulturskolan ska 
återgå till endast närundervisning från och med 3 maj.

Beslutet skickas till 
Örnaskolans och kulturskolans rektorer
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§40

Övrigt 
(2021 BUN0006)

 
Stenkastning
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om handlingsplaner vid ev. stenkastning. Barn- och 
ungdomschefen tar med sig frågan. 
 
Skolplacering
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om skolplacering av elever som ska börja förskoleklass 
på Kråkbergsskolan och Elias Fries skola. Barn- och ungdomschefen förklarar vad som ligger 
bakom besluten om skolplacering. 
 
Fråga om ärende
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om ett ärende som varit omskrivet i Hallandsposten den 
senaste tiden. Barn- och ungdomschefen svarar på frågan. 

Paragrafen är justerad

16 / 16


	Första sidan
	ÄRENDELISTA
	Fastställande av ärendelista och val av justerare
	Anmälan av nya ärenden
	Meddelande och information 2021
	Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2021
	Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
	Revidering riktlinjer vid en kris eller extraordinära händelser för barn- och ungdomsnämnden
	Revidering av riktlinjer för skolskjuts
	Patientsäkerhetsberättelse
	Återrapportering anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan
	Återgång till närundervisning
	Övrigt

