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§67 

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).  
Paragrafen är justerad 
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§68 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§69 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

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

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling oktober 
 Samverkansprotokoll 2022-10-04 
 Protokoll MBL 2022-10-03 

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Dialogmöte – rektor för Unnaryd och Landeryds skolor (kl. 13:15) 
 Presentation – ny rektor Elias Fries skola (kl. 13:00) 
 Presentation av de kompetenser som saknas 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information oktober 
 Presentation dialogmöte Unnaryds och Landeryds skolor 
 Avstämning kränkande behandling oktober 2022 
 Statsbidrag oktober 
 PROTOKOLL mbl 19 20221003 
 PROTOKOLL samverkan 20221004 

Paragrafen är justerad 
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§70 

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 oktober 
 Redovisning delegeringsbeslut september-oktober 2022, Sörgården och Rödluvan 
 Anmälan delegeringsbeslut Elias Fries skola 
 Anmälan delegeringsbeslut Kråkbergsskolan och Centrumskolan 
 Anmälan delegeringsbeslut Örnaskolan 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut september 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut - anställningar juni-augusti 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Remiss från KFN: Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i 
Hylte kommun  
(2022 BUN0135) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till kultur- och folkhälsokontoret kring 
handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun med följande tillägg:   

 Det är oklart om barn och unga har varit delaktiga i att ta fram handlingsplanen. 
Eftersom handlingsplanen berör barn och unga bör de få möjlighet att uttrycka sin 
åsikt om den innan den antas. Går kanske involvera elevråd till exempel. 

 Återkopplingen bör ske till barn och unga och innefatta på vilket sätt barn och ungas 
åsikter påverkat beslutet, vilka överväganden som gjorts och vad som motiverar det 
slutliga beslutet. Återkoppling är lika viktigt oavsett om beslutet blir på det sätt som 
barn och unga önskar eller inte. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Hylte kommun. Förslaget till handlingsplan utgår från en nulägesanalys som 
gjordes under våren 2021 där samtliga kontor gjorde en genomlysning av kommunens arbete 
med barns rättigheter. Handlingsplanen bygger på de utvecklingsområden som framkommit 
av nulägesanalysen samt strategiska dokument: Agenda 2030, Vision 2040, FN:s 
barnkonvention och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.  
 
Det övergripande målet för handlingsplan är att skapa en struktur som ger förutsättningar för 
att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att 
vara delaktiga i frågor som berör dem.  
 
Handlingsplanen är uppdelad i tre delmål:  
1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning  
2. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas  
3. Barn har kunskap om sina rättigheter  
 
Förslaget är att handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige. Innan förslaget skickas till 
kommunfullmäktige skickas ärendet på remiss till kommunens nämnder och rådgivande 
organ. Svar ska vara inlämnat till kultur- och folkhälsokontoret senast 31 oktober 2022. 
  
Synpunkter från Barn- och ungdomskontoret: 
Vi anser att det är en bra handlingsplan med tre delmål som gör handlingsplanen täckande. 
Den beskriver konkret hur vi i organisationen Hylte kommun ska gå till väga vid beslut som 
rör barn.  
Tex att kontinuerligt utbilda och kompetensutveckla de som tar beslut om barns situation, att 
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barnrättsnätverk ska inrättas med representanter från varje kontor för att kunna arbeta 
strategiskt i dessa frågor. Vi anser vidare att det är bra att barnkonsekvensanalyser ska göras i 
de beslut som tas och som berör barn och att utbildning ska ges i hur man gör dessa analyser. 
Vi anser dock att det är viktigt att det måste framgå i vilken typ av ärenden som 
konsekvensanalyser ska göras och omfattningen av dessa analyser. Det är viktigt att samtliga 
kontor har samma mallar och rutiner för arbetet. Handlingsplanen har fått med de intressenter 
som är berörda av barns rättigheter, dvs barn, vårdnadshavare, personal i organisationen och 
de politiska beslutsfattarna. 

Handlingar i ärendet 
 §57 BUN AU Remiss från KFN: Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte 

kommun 
 Tjänsteskrivelse Remiss från KFN: Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i 

Hylte kommun 
 §62 KFN Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Handlingsplan stärka arbetet med barns rättigheter i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse KFK-  Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till kultur- och folkhälsokontoret kring 
handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun med följande tillägg:   

 Det är oklart om barn och unga har varit delaktiga i att ta fram handlingsplanen. 
Eftersom handlingsplanen berör barn och unga bör de få möjlighet att uttrycka sin 
åsikt om den innan den antas. Går kanske involvera elevråd till exempel. 

 Återkopplingen bör ske till barn och unga och innefatta på vilket sätt barn och ungas 
åsikter påverkat beslutet, vilka överväganden som gjorts och vad som motiverar det 
slutliga beslutet. Återkoppling är lika viktigt oavsett om beslutet blir på det sätt som 
barn och unga önskar eller inte. 

 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 Kultur- och fritidskontoret. 
 

Paragrafen är justerad 
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§72 

Remiss Rådens arbetsformer  
(2022 BUN0136) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till kommunledningskontoret gällande Remiss 
Rådens arbetsformer. 

Beskrivning av ärendet 
Vid översyn av organisationen som genomfördes av demokratiberedningen inför ny 
mandatperiod föreslogs förändringar avseende de kommunala råden. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter vid sitt sammanträde den 16 juni 2022, §59, att besluta i enlighet med 
demokratiberedningens förslag avseende råden. Kommunfullmäktige beslutade att slå ihop 
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunala 
pensionärsrådet ska ha en liknande representation som kommunala tillgänglighetsrådet. 
  
Kommunfullmäktige gav också kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ett arbete 
med att se över reglementen för samtliga råd. Kommunledningskontoret har därför tagit fram 
förslag till arbetsformer för råden. Förslaget föreslås ersätta rådens reglemente.  
Förslaget på arbetsformer ska nu gå på remiss till kommunens nämnder och råd för 
synpunkter.  
Svar ska ha inkommit senast 31 oktober 2022 till Kommunledningskontoret. 
  
Barn- och ungdomskontorets synpunkter: 
Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet: 
Vi anser att följande borde skrivas in i arbetsformen: Representanterna som nämnderna utser 
har till uppgift att informera nämnden om vad som diskuterats på möten som specifikt rör 
nämnden man representerar. 
 
Arbetsformer tillgänglighetsrådet: 
Vi anser att följande borde skrivas in i arbetsformen: Representanterna som nämnderna utser 
har till uppgift att informera nämnden om vad som diskuterats på möten som specifikt rör 
nämnden man representerar. 
Arbetsformer pensionärsrådet: 
Vi anser att följande borde skrivas in i arbetsformen: Representanterna som nämnderna utser 
har till uppgift att informera nämnden om vad som diskuterats på möten som specifikt rör 
nämnden man representerar. 
Vi anser inte att barn-och ungdomsnämnden behöver vara representerade i pensionärsrådet. 
Det finns inte några områden inom förskola och grundskola som berör pensionärsrådet och 
dess målgrupp. Vid förändringar inom våra verksamheter som tex nybyggnation, lokaler för 
uthyrning etc så får målgruppen information via övriga nämnders samröre i frågorna. 
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Handlingar i ärendet 
 §58 BUN AU Remiss Rådens arbetsformer 
 Tjänsteskrivelse Remiss Rådens arbetsformer 
 Beslut Rådens arbetsformer - på remiss 
 Arbetsformer tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer pensionärsrådet 
 Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till kommunledningskontoret gällande Remiss 
Rådens arbetsformer. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Remiss Flytt av kulturskolan  
(2022 BUN0152) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på remiss gällande flytt av kulturskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att kulturskolans verksamhet till sin 
karaktär ligger närmare kultur- och folkhälsonämndens verksamheter. Kulturskolans 
verksamhet består i kurser i bl.a. bild och form, dans, musik- och filmproduktion, musiklära 
samt undervisning i musikinstrument. Verksamheten tillhör idag barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområde. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från barn- 
och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. 
 
 
Av kultur- och folkhälsonämndens reglemente följer att den ansvarar för bl.a. ”biblioteks- 
och kulturverksamhet”. Kultur- och folkhälsokontoret har också bättre möjligheter att förse 
kulturskolan med lämpliga lokaler. Även ur arbetsmiljöperspektiv för dess 
personal organiseras kulturskolan med fördel under den nämnd som har det primära ansvaret 
för kultur i kommunen. 
För att åstadkomma denna justering krävs en ändring av nämndernas respektive reglementen. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att följande mening i barn- och ungdomsnämndens 
reglemente, 2 §, tas bort:  

 Att inom ramen för kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- 
och ungdomskultur. 

Samt att kultur- och folkhälsonämndens reglemente, 2 §, får följande tillägg: 
 Kulturskolan, inklusive att inom ramen för dess uppdrag följa utvecklingen i 

frågor som rör barn- och ungdomskultur. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 
  
Svar på remiss: Barn- och ungdomskontoret anser att argumenten som är framtagna för att 
kulturskolan ska tillhöra kultur- och folkhälsonämnden är bra då kulturskolans verksamhet 
inte rör utbildning och omsorg inom förskola och grundskola utan är en frivillig verksamhet 
inom området kultur. Barn- och ungdomskontoret anser vidare att en flytt av kulturskolan till 
en annan nämnd och ett annat kontor inte kommer att påverka det samarbete som finns 
negativt och som är uppbyggt mellan förskola och grundskola idag. 
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Handlingar i ärendet 
 §59 BUN AU Remiss Flytt av kulturskolan 
 Tjänsteskrivelse Flytt av Kulturskolan - remiss 
 §159 KSAU Flytt av kulturskolan - på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på remiss gällande flytt av kulturskolan. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Revidering riktlinje barnomsorg - förskola  
(2022 BUN0146) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till revidering av riktlinjen barnomsorg - förskola 
och pedagogisk verksamhet gällande barns rätt till förskola vid avstängning samt att ta bort 
verksamhetsområdet pedagogisk verksamhet från riktlinjen. 

Beskrivning av ärendet 
I dagsläget har barn som är tre till fem år rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka 
och kan inte stängas av från den omsorgen. Däremot blir barn i åldrarna ett till två år 
avstängda från sin plats i förskolan/pedagogisk omsorg om deras vårdnadshavare har obetalda 
avgifter för barnomsorgen. 
Denna avstängning medför att de små barnen behöver ta konsekvenserna av sina 
vårdnadshavares obetalda avgifter. Har de små barnen syskon som är mellan tre till fem år får 
syskonen fortsätta gå i förskolan, allmän förskola, medans de små barnen får stanna hemma.  
  
Barnens rätt till undervisning på förskola måste vara det avgörande och fortsätta för barnets 
skull och dess fortsatta utveckling. 
  
Därför föreslår barn- och ungdomskontoret en ändring i riktlinjen barnomsorg – förskola: 
Barn i åldrarna ett till två år ska få behålla sin plats avgiftsfritt i förskolan/pedagogisk omsorg 
15 timmar i veckan, även om deras vårdnadshavare inte betalat avgiften för barnomsorgen. 
Vårdnadshavarnas skuld ligger kvar och hanteras enligt de rutiner Hylte Kommun har och 
barnen kan fortsätta på förskolan 15 timmar i veckan tills det att skulden är reglerad. 
  
Riktlinjen idag: 
9 Uppsägning/Avstängning 
Om avgift, trots krav, inte betalats kan avstängning från fortsatt barnomsorg ske. Avstängning 
kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola….. 
…I samråd med ekonomikontoret kan amorteringsplan upprättas. Finns sådan 
amorteringsplan kan inte barnet stängas av. 
Vårdnadshavarna har rätt att ansöka om barnomsorg igen när hela skulden (inklusive ränta 
och påminnelseavgift) är betald. 
  
Förslag till revidering i kursivt: 
9 Uppsägning/Avstängning 
Om avgift, trots krav, inte betalats stängs platsen av. Avstängning innebär att barn i åldern ett 
till fem år får behålla sin plats avgiftsfritt i förskolan eller i pedagogisk omsorg 15 timmar i 
veckan.  
Vårdnadshavarnas skuld ligger kvar och hanteras enligt de rutiner Hylte Kommun har och 
barnen kan fortsätta på förskolan 15 timmar i veckan tills det att skulden är reglerad. 
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I samråd med ekonomikontoret kan amorteringsplan upprättas.  
Vårdnadshavarna har rätt att gå tillbaka till ordinarie schema inom barnomsorgen när hela 
skulden (inklusive ränta och påminnelseavgift) är betald. 
  
Barn- och ungdomskontoret föreslår även en revidering av riktlinjen gällande att ta bort 
pedagogisk omsorg från riktlinjen då Hylte kommun inte längre har denna verksamhetsform. 
  
Redaktionella ändringar är gjorda då det uppdagats att riktlinjen innehåller delar ur den folder 
som riktar sig till vårdnadshavare. Dessa delar är borttagna från riktlinjen. 

Handlingar i ärendet 
 §61 BUN AU Revidering riktlinje barnomsorg - förskola 
 Tjänsteskrivelse Revidering riktlinje barnomsorg- förskola 
 Riktlinjer barnomsorg - förskola 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att till nämndens sammanträde ändra följande saker 
i riktlinjen: 

 Se över sista meningen i § 4 eftersom meningsuppbyggnaden ser felaktig ut.  
 Under § 7 ska det ändras från 4 stängningsdagar till 5 stängningsdagar.  

  
Tjänsteskrivelsen ska kompletteras med en ekonomisk konsekvens av ändringen av riktlinjen.  
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till revidering av riktlinjen barnomsorg - förskola 
och pedagogisk verksamhet gällande barns rätt till förskola vid avstängning samt att ta bort 
verksamhetsområdet pedagogisk verksamhet från riktlinjen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§75 

Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem (återremiss)  
(2022 BUN0012) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg - fritidshem efter 
föreslagna ändringar. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret föreslår en ändring i riktlinjen så det uppdagats att riktlinjen 
innehåller delar ur den folder som riktar sig till vårdnadshavare. Dessa delar är borttagna och 
riktlinjen är reviderad och uppdaterad. 

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

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg - fritidshem efter 
föreslagna ändringar. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Maria Valfridsson handläggare  
 

Paragrafen är justerad 
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§76 

Revidering riktlinje för skolfond  
(2022 BUN0153) 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden antar den reviderade riktlinjen gällande Hylte kommuns 
skolfond. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjen för Hylte kommuns skolfond har genomgått redaktionella ändringar. Den främsta 
ändringen består i att skrivningen om att annonsera i Hallandsposten är borttagen. 
Anledningen är att annonsen inte ger det genomslag som kan förväntas till den kostnad som 
annonsen innebär. 

Handlingar i ärendet 
 §62 BUN AU Revidering riktlinje för skolfond 
 Tjänsteskrivelse Riktlinje Hylte kommuns skolfond 
 Riktlinje Hylte kommuns skolfond 20220929 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden antar den reviderade riktlinjen gällande Hylte kommuns 
skolfond. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-25  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§77 

Uppmaning att vidta energibesparingsåtgärder - uppdrag till barn- 
och ungdomskontoret  
(2022 BUN0156) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2022, KS §171, att uppmana nämnderna i Hylte 
kommun att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt. Beslutet 
fattades bl.a. med anledning av att priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Regeringen 
har vidare uppdragit till de statliga myndigheterna att vidta möjliga och lämpliga 
energibesparingsåtgärder t.o.m. 31 mars 2023.  
  
Barn- och ungdomskontoret arbetar redan med frågan och för det fall att 
energibesparingsåtgärder kan vidtas på verkställande nivå kommer dessa vidtas omgående. 
Bedöms det finnas andra åtgärder som inte är av verkställande art kommer dessa att lyftas 
vidare för beslut i nämnd. Energibesparingsåtgärder och beslut avseende dessa kommer i 
enlighet härmed följa den tågordning som gäller för kommunen som organisation. 
  
Då kommunstyrelsens beslut är en uppmaning riktad till nämnden föreslås barn- och 
ungdomsnämnden ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs 
för att genomföra åtgärderna skyndsamt och för det fall det behövs lyfta förslag till beslut i 
nämnden. Barn- och ungdomskontoret ska återrapportera kontinuerligt och skyndsamt till 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Energibesparingsåtgärder 
 §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-25  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-25  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§78 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Information 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschefen, ger information om:  

 Planerad översyn av rektorsområden inom förskolan 
 Ny biträdande rektor i Torup, Rydöbruk, Kinnared, Hyltebruk 
 Projekt närvarotid 
 Deluxe-undervisningen  
 Förstepedagoger i förskolan 
 Skolpsykologtjänsten 

  
Ansökan om klimatkompensation 
Malin Svan (C) frågar hur det går med nämnden ansökan till klimatkompensationsfonden. 
Barn- och ungdomskontoret informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit 
ansökan.  
  
Samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden 
Malin Svan (C) frågar hur barn- och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden 
samarbetar vid t.ex. frånvaro av skolsköterskor m.m. Barn- och ungdomskontoret svarar på 
frågan.  
 

Paragrafen är justerad 
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