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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 2022-09-20   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-16:30 
  
Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Linda Svensson (L), 
Lennart Ohlsson (C), Turid Brodin (V) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S) 

Rebecka Vesterlund (C) 
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Martin Boberg §59 
Terese Borg (controller) §62 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Karl Arnros (rektor) §59 
Marie Lövkvist (rektor) §59 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§57-66 
 
 

1 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
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ÄRENDELISTA 
§57 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§58 Anmälan av nya ärenden 

§59 Meddelande och information 

§60 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 

§61 Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning 

§62 Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut 

§63 Remiss Motion - Mensskydd på skolorna 

§64 Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av verksamheten 2022 

§65 Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem 

§66 Övrigt 
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§57 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Malin Svan (C) ska 
justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
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§58 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

Beslut 
Ärendena tas emot för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) väcker två ärenden:  
- Se över målet för förskollärare och om man kommer fram till att det bästa alternativet, sänka 
målet för utbildade förskolelärare.  
- Komma med förslag på hur nämnden kan arbeta för att komma tillrätta med det 
tillkommande problemet med droger i skolan.  
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§59 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och information. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling september 
 Sammanställning kränkande behandling januari-juni 
 Sammanställning frånvaro NÖMI med tillägg september 
 Protokoll samverkan 2022-08-09  
 Protokoll mbl 2022-08-17 
 Protokoll mbl 2022-09-01  

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Dialogmöte – rektor Kinnared, Torup och Rydöbruks skola och rektor för 

Kråkbergskolan och Centrumskolan (13:00-15:00) 
 Presentation Sammanställning av nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling 
 Presentation rektorernas workshop 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information september 
 SKA-presentation 220825 - Torup, Rydöbruk, Kinnared 
 Avstämning kränkande behandling september 2022 
 Sammanställning kränkande behandling elever jan - juni 2022 
 Sammanställning frånvaro NÖMI med tillägg september 2022 
 PROTOKOLL samverkan 20220809 (002) 
 protokoll mbl 19 20220901 påskrivet 
 PROTOKOLL mbl 19 20220817 
 Statsbidrag september 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och information.  
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§60 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret  
(2022 BUN0007) 

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

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret anmäler de delegeringsbeslut som är tagna sen senaste 
sammanträdet med barn- och ungdomskontoret.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut september 
 Anmälan delegeringsbeslut - ansvar 6000 
 Redovisning delegeringsbeslut september-22, förskoleområde 6830 
 Delegeringsbeslut sep22 - central elevhälsa 
 redovisning del beslut aug 22 - Kråkbergsskolan och Centrumskolan 
 Delegeringsbeslut sep- Örnaskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.  
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§61 

Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning  
(2022 BUN0002) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år och görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig på barn-och 
ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.  
För att se hur barn-och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man 
uppföljning i samband med delårsbokslutet. 

Handlingar i ärendet 
 §49 BUN AU Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning 
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2022 uppföljning 
 Uppföljning internkontrollplan 2022 
 Beslutsunderlag - Intern kontroll uppföljning delår 2022 
 Intern kontrollplan 2022 BUN 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Barn-och ungdomskontoret 
 Ekonomienheten 
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§62 

Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut  
(2022 BUN0001) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsbokslut efter augusti månad och prognos 2022 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden ger kontoret i uppdrag att sammanställa vad varje enhet i 
grundskolan planera att göra för att höja resultaten. Sammanställningen presenteras i ett nytt 
ärende till nämnden i november.  

Beskrivning av ärendet 
I utfallet för perioden januari till augusti redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse med 2 388 tkr mot avsatt budget.  
Prognosen för 2022 baseras på augusti månads utfall och vid årets slut beräknas ingen 
avvikelse.  
  
Mellan arbetsutskottets sammanträde och nämndens sammanträde har kontoret upptäckt att 
det har fattats text i ett av dokumenten. Detta har kompletterats till nämndens sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 §50 BUN AU Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut 
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut efter augusti månad och Prognos 2022 
 Beslutsunderlag Delårsbokslut 2022 BUN 
 BUN Sammanfattning Delårsbokslut per aug - 220912 uppdaterad efter Au 
 BUN Beslutsunderlag Delårsbokslut per aug 2022 - Räkenskaper uppdaterad efter Au 
 BUN Grunduppdrag 2022-09-12 Uppdaterade efter Au 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsbokslut efter augusti månad och prognos 2022 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 

  
Yrkande 
Maria Hedin (S) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden ger kontoret i uppdrag att sammanställa 
vad varje enhet i grundskolan planera att göra för att höja resultaten. Sammanställningen 
presenteras i ett nytt ärende till nämnden i november.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut, vilket 
nämnden gör.  
  
Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins yrkande. Ordförande 
finner att nämnden bifaller yrkandet.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomskontoret 
 

9 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§63 

Remiss Motion - Mensskydd på skolorna  
(2022 BUN0047) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen Mensskydd på 
skolorna. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar behovet av 
tillgängligheten av mensskydd i skolan för att avdramatisera ämnet och för att underlätta 
deltagande i undervisningen för flickor/kvinnor.  
Mot bakgrund av detta föreslår hon: 

 Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes grundskolor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 
2022.  

Handlingar i ärendet 
 §51 BUN AU Remiss Motion - Mensskydd på skolorna 
 Tjänsteskrivelse Motion Mensskydd på skolorna Remiss 
 Ärendebeskrivning Motion Mensskydd på skolorna Remiss – kostnadsberäkning 
 Motion - Mensskydd på skolorna 
 §56 KSAU Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen Mensskydd på 
skolorna. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
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§64 

Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 
verksamheten 2022  
(2022 BUN0129) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svar till revisionen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen önskar träffa samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt Hyltebostäder för att bli 
informerade om de utmaningar och framtida risker man kan se i sin verksamhet, som en del i 
den årliga granskningen.  
Inför dessa träffar önskar revisorerna ett dokumenterat svar kring angivna frågor. Barn- och 
ungdomsnämnden träffar revisionen 2020-10-25.  
Revisionens frågor är besvarade i ärendebeskrivningen.  

Handlingar i ärendet 
 §52 BUN AU Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 

verksamheten 2022 
 Tjänsteskrivelse Revisionens grundläggande granskning 
 Ärendebeskrivning Revisionens grundläggande granskning 
 Grundläggande granskning barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att texten "Barn- och ungdomsnämnden tog den 30 augusti beslut om 
mer ingående redovisning om hur frånvaron ser ut på enheterna" läggs till under punkten 2.4. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svar till revisionen. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 Revisionen 
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§65 

Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem  
(2022 BUN0012) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet för genomgång av de förslag på 
ändringar som diskuterades på sammanträdet.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret föreslår en ändring i riktlinjen under punkt 9.Avstängning och 
uppsägning. Förslaget gäller ändring i hur länge barn har rätt till fritidshemsplats. För att man 
ska kunna gå på fritidshemmet under hela sin mellanstadietid även om man är överårig, dvs 
gått om/börjat senare bör det inte vara en ålder som sätter gränsen utan ett avslut i en årskurs. 
  
9 Uppsägning/Avstängning  
Uppsägning av plats skall ske i via Hylte kommun e-tjänst och uppsägningstiden är 30 dagar 
från uppsägningsdagen (den dag uppsägningen görs av vårdnadshavarna). Avgift debiteras 
under uppsägningstiden oavsett om barnet redan slutat eller inte.  
Barnet har rätt till fritidshemsplats från 6 års ålder till vårterminens slut det år barnet fyller 
13 år.  
  
Barn- och ungdomskontoret föreslår därför följande revidering: 
  
Barnet har rätt till fritidshemsplats från 6 års ålder till vårterminens slut i årskurs 6. 
  

Handlingar i ärendet 
 §53 BUN AU Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem 
 Tjänsteskrivelse Revidering Riktlinje barnomsorg -fritidshem 
 Riktlinjer barnomsorg -  fritidshem 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att barnet har rätt till fritidshemsplats från förskoleklass istället för 6 
års ålder till vårterminens slut i årskurs 6. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg - fritidshem efter gjorda 
ändringar. 
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Yrkande 
Maria Hedin (S) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 
genomgång av de förslag på ändringar som diskuterades på sammanträdet.  
  
Yrkande 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
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§66 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Deluxe-skolan 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar att deluxe-skolan har startats igång.  
  
Biträdande rektor 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om hur rekryteringen av en biträdande rektor 
till Torup/Rydöbruk/Kinnared/Hylte kommun går.  
  
Utvecklingspedagoger 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om att utvecklingspedagogerna inom 
förskolan har kommit igång med sitt arbete.  
  
Tillsyn Skolinspektion 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om att det kommer vara ett planerat 
tillsynsbesök av Skolinspektionen på Elias Fries skola. Eventuellt kommer det vara planerat 
tillsynsbesök på Centrumskolan, men det är inte slutgiltigt bestämt av Skolinspektionen ännu.  
  
Samverkan bästa skola 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar att projektet Samverkan bästa skola kommer 
avslutas under hösten.  
  
Lärare i fritidshem 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om att det kommer vara möte mellan 
Kristianstad högskola om vidareutbildning av lärare i fritidshem.  
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