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§79 

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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§80 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§81 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2022  
(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 november 
 Redovisning delegeringsbeslut oktober 2022 Sörgården 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut 2022-11 - Elias Fries skola 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut - skolskjuts 

Paragrafen är justerad 
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§82 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

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

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Redovisning Avstämning planer mot diskriminering och kränkande behandling 
 Avstämning kränkande behandling november 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 95 Delårsbokslut per augusti 
 Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning riktad tillsyn på Örnaskolan 

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Information varje enhets SYV-plan 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information november 
 Redovisning upprättande plan för diskriminerande och kränkande behandling 
 Avstämning kränkande behandling november 2022 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 95 Delårsbokslut per augusti 
 Beslut efter uppföljning riktad tillsyn Örnaskolan Hylte kommun 
 Statsbidrag november 

Paragrafen är justerad 
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§83 

Sammanställning Åtgärder för att höja resultaten i grundskolan  
(2022 BUN0147) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av skolenheternas sammanställning av åtgärder för att 
höja kunskapsresultaten. 

Beskrivning av ärendet 
Vid barn- och ungdomsnämndens möte 2022-09-20 gav nämnden förvaltningskontoret i 
uppdrag att sammanställa vad varje enhet i grundskolan planerar att göra för att höja 
resultaten. Uppdraget ska redovisas vid nämndens möte 2022-11-22. 

Handlingar i ärendet 
 §69 BUN AU Sammanställning Åtgärder för att höja resultaten i grundskolan 
 Tjänsteskrivelse. Sammanställning åtgärder för att höja resultaten i grundskolan 
 Sammanställning av åtgärder för att höja kunskapsresultaten i grundskolan 
 Protokollsutdrag § 62 Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut (2022-09-20) 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av skolenheternas sammanställning av åtgärder för att 
höja kunskapsresultaten. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Rektorerna i grundskolan 
 

Paragrafen är justerad 

7 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-22  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§84 

Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober  
(2022 BUN0001) 

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

Beskrivning av ärendet 
I utfallet för perioden januari till oktober redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse med 3 338 000 kr mot avsatt budget.  
Prognosen för 2022 baseras på oktober månads utfall och vid årets slut beräknas ingen 
avvikelse. 
  

Handlingar i ärendet 
 §66 BUN AU Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober 
 Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning efter oktober månads utfall och Prognos 2022 
 BUN Prognos 2022 efter 10 månaders utfall - Ekonomisk analys 
 BUN Prognos 2022 efter 10 månaders utfall- Räkenskaper 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomskontoret 
Ekonomienheten 
  
 

Paragrafen är justerad 

8 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-22  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§85 

Remiss Motion angående en kommungemensam satsning för att 
förebygga mobbing  
(2022 BUN0102) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motion angående en kommungemensam 
satsning för att förebygga mobbing. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) lämnade den 2 maj 2022 in en motion där 
man belyser att det i Hylte kommun inte finns någon gemensam metod för hur man ska 
motverka mobbing i grundskolan, en anti-mobbningsmetod. Mot bakgrund av detta föreslår 
man: 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram en plan för en kommungemensam 
metod mot mobbning i Hylte kommun. 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att implementera denna metod på samtliga av 
Hylte kommuns kommunala skolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 
november 2022. 
  
Barn och ungdomskontorets verksamheter arbetar kontinuerligt förebyggande och aktivt mot 
kränkande behandling och diskriminering. Enligt skollag ska huvudman se till att 
verksamheter upprättar en plan mot kränkande behandling och diskriminering samt utreder 
och vidtar åtgärder när kränkning eller diskriminering har skett. Barn- och ungdomsnämnden 
har delegerat ansvaret för detta till rektor. Barn- och ungdomsnämnden får information vid 
varje möte gällande avstämning kränkande behandling och årligen, under hösten, om 
upprättande av planer på skolorna. Djupare analyser av planer och uppföljning görs två 
gånger per år i nämnden enligt det årshjul som beslutats gällande nämndens övergripande 
kvalitetsarbete. 
Planerna presenteras på skolornas respektive sida på hylte.se när de är upprättade. 
Rektorsgruppen har gemensamt beslutat om vilken rutin och metod man använder kring 
arbetet kränkande behandling för att arbetsgången ska var den samma. Det är sen upp till 
rektor att planera sin skolas aktiviteter och åtgärder inom ämnet. 
Mot bakgrund av detta anser barn- och ungdomskontoret inte att det finns anledning att skapa 
en kommungemensam satsning för att förebygga mobbing. 

Handlingar i ärendet 
 §67 BUN AU Remiss Motion angående en kommungemensam satsning för att 

förebygga mobbing 
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 Tjänsteskrivelse Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga 
mobbing. 

 §122 KSAU Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga 
mobbing - på remiss 

 Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga mobbing 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motion angående en kommungemensam 
satsning för att förebygga mobbing. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
  
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§86 

Remiss Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och 
anpassad gymnasieskola  
(2022 BUN0162) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på remiss gällande byta av namn på särskola till 
anpassad grundskola. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen genom SFS 2022:1315. 
Förändringarna innebär bl.a. att namnet särskola byts ut till anpassad grundskola och anpassad 
gymnasieskola. Förändringarna börjar gälla 2 juli 2023. 
  
Anna Roos (C) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2022, § 147, 
väckt ärendet om att Hylte kommun byter namn snarast och inte inväntar att lagstiftning ska 
träda ikraft. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att skicka förslag om att namnbyte ska ske 
snarast, från särskola till anpassad grundskola och gymnasieskola, på remiss till barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. Svar ska vara inlämnat till 
kommunledningskontoret senast 31 december 2022. 
  
Barn- och ungdomskontorets svar: 
Det administrativa arbetet kring ett namnbyte omfattar omskrivningar av rutiner, 
handlingsplaner, blanketter och övriga tillhörande dokument. Det administrativa 
ändringsarbetet omfattar även extern och intern webb. Detta arbete är inplanerat av barn- och 
ungdomskontoret att ske under våren och det är inte något som hinns med innan årsskiftet. 
Information till elever, vårdnadshavare och personal om namnbytet är även det inplanerat till 
att ske under våren. Begreppet kan därefter börja implementeras muntligt men för att minska 
begreppsförvirring bör vi hålla oss till utsatt datum för ändring.  
 
Barn- och ungdomskontoret anser därför inte att en namnändring ska göras i Hylte kommun 
innan lagändringen träder i kraft. 

Handlingar i ärendet 
 §68 BUN AU Remiss Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola 
 Tjänsteskrivelse Remiss - byte av namn på särskola till anpassad grundskola 
 §179 KSAU Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola - på remiss 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på remiss gällande byta av namn på särskola till 
anpassad grundskola. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Barn- och ungdomskontoret 
Kultur -och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§87 

Ändring profilering Elias Fries skola  
(2022 BUN0158) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare taget beslut gällande profilering på 
Elias Fries skola (beslut BUN 1994-12-14). 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden tog beslut om profilering på Elias Fries skola inför dess 
nybyggnation och verksamhetsstart 1995. Skolans profil utsågs att vara miljö och 
informationsteknik. 
  
Sen beslut togs har skollagen ändrats och det är nu upp till varje rektor att besluta om sin egen 
organisation och profil för sin skola. 
 
Nuvarande rektor på Elias Fries skola har för avsikt att besluta om att skolan inte fortsatt ska 
ha någon inriktningsprofil. Då ursprungligt beslut är taget i barn- och ungdomsnämnden om 
profilering behöver beslutet även upphävas av denna nämnd innan rektor kan verkställa nytt 
beslut för sin organisation. 

Handlingar i ärendet 
 §70 BUN AU Ändring av profil på Elias Fries skola 
 Tjänsteskrivelse Beslut om ändring av profil på Elias Fries skola 
 Önskemål om beslut ändring profil på Elias Fries skola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva tidigare taget beslut gällande profilering på 
Elias Fries skola (beslut BUN 1994-12-14). 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 Rektor Elias Fries skola 
 

Paragrafen är justerad 
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§88 

Förebyggande arbete mot droganvändning i grundskolan  
(2022 BUN0159) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar kring förebyggande arbete mot droganvändning i 
grundskolan. 

Beskrivning av ärendet 
På barn- och ungdomsnämnden 2022-09-20 inkom Stina Isaksson (SD) med ett nytt ärende.  
  
Hon skriver i sitt initiativärende ”att det i samband med debatten som partierna hade inför 
valet med facken, framkom att det är ett problem med droger bland våra elever. Vi behöver 
bli bättre på att nå ut med information kring hur farligt det är. Kanske i samverkan med 
Region Halland, polisen eller andra för att försöka nå ut till våra barn och ungdomar samt 
vårdnadshavare” 
  
Hon föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att komma med förslag på hur vi kan 
komma tillrätta med det tillkommande problemet med droger i skolan. 
 
Barn- och ungdomskontorets svar: 
Det pågår ständigt ett förebyggande arbete likväl som ett aktivt arbete kring droger inom 
grundskolan. 
Nämndens antagna riktlinjer gällande arbete kring ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, 
Tobak och Spel) är aktiva på samtliga skolor i vår kommun. I dessa står hur skolan ska arbeta 
med och hantera kännedom om droger bland elever. Vi har rutiner för drogtestning om sådana 
behov uppstår. Rutinerna är framarbetade tillsammans med vår socialtjänst. 
 
All elevhälsa arbetar förebyggande i frågorna via sina hälsosamtal man har med eleverna.  
I undervisning för Idrott och hälsa och Biologi tar man upp ämnet tillsammans med eleverna 
då det ingår i dessa kursplaner. 
 
Vi har ett nära samarbete med polis och socialtjänst gällande information, tips och åtgärder 
för hantering av drogrelaterade problem och när det uppstår misstanke om att elever använder 
droger. 
Enskilda elevärenden hanteras enligt rutin mellan skola –polisen - socialtjänst – hemmet. 
Vi har information kring ämnet på föräldramöten på högstadiet där även polis närvarar och 
informerar. 
  
På mötena för SMIH, samverkande myndigheter inom Hylte Kommun, som träffas två 
gånger/termin lyfts ämnet återkommande för lägesbild och eventuella åtgärder som behöver 
aktiveras. Deltagare i SMIH representeras av grundskola f-6, Örnaskolan, Centrumskolan, 
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gymnasieskolan, IFO barn och unga, HVB Lotsen, barn- och ungdomskontoret centralt, 
Polisen, räddningstjänst och folkhälsokontoret. 
  
Vi ser även över våra utemiljöer likväl som inomhusmiljöer för att förebygga trygghet och 
säkerhet för alla. Här ingår även att ta bort platser som kan vara undanskymda 
samlingspunkter för tex rökning och eventuell försäljning av cigaretter och andra droger. 
Bland annat har vi sett över så att det finns tillfredsställande och fungerande belysning runt 
våra verksamheter. Vi har satt grindar och avgränsande staket för att minska tillgång till 
undangömda tillhåll. Vi har även önskat gallring av buskar och sly kring och på Kråkberget 
för att öppna upp området för insyn. 
  
Barn- och ungdomskontoret anser att verksamheterna inom Barn- och ungdomskontoret och 
de samverkande instanserna har ett bra och fungerande arbete kring droganvändning i och 
kring skolan. 

Handlingar i ärendet 
 §71 BUN AU Förebyggande arbete mot droganvändning i grundskolan 
 Tjänsteskrivelse Förebyggande arbete mot droganvändning i grundskolan 
 Inititaivärende droganvändning 
 § 58 BUN Anmälan av nya ärenden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar kring förebyggande arbete mot droganvändning i 
grundskolan. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 

15 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-22  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§89 

Energibesparingsåtgärder  
(2022 BUN0156) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen kring energibesparingsåtgärder, enligt 
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 ungdomsnämnden (BUN 2022-10-24 § 77) gav barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i 
enlighet med kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
  
Nedan listas de energibesparingsåtgärder som barn- och ungdomskontoret genomför. 

 Byte till LED-lampor 
 Datorer stängs av när man går hem för dagen. 
 Fönsterlampor och adventsljusstakar i våra skolor/förskolor får tändas, ej på barn-och 

ungdomskontoret. 
 Se över inomhustemperaturer i våra lokaler, anpassa efter nyttjande och verksamhet. 

  
Barn- och ungdomskontoret vill påtala vikten av att inte släcka belysning utomhus runt våra 
verksamheter då det handlar om trygghet och säkerhet för våra barn/elever, vårdnadshavare 
och vår personal. Likaså är det viktigt att belysning utomhus på allmänna platser och 
gator/vägar får fortsatt lysa för att säkra tryggheten för våra unga medborgare i samhället. 

Handlingar i ärendet 
 §72 BUN AU Energibesparingsåtgärder 
 Tjänsteskrivelse Energibesparingsåtgärder 
 §77 BUN Uppmaning att vidta energibesparingsåtgärder - uppdrag till barn- och 

ungdomskontoret 
 §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen kring energibesparingsåtgärder, enligt 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§90 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
YAM - Youth Aware of Mental health  
Stina Isaksson (SD) väcker en fråga om det kan vara intressant om att Hylte kommun inför 
programmet YAM så som de har gjort i Kungsbacka kommun. YAM är ett program för 
skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och 
öka kunskap om psykisk hälsa. Barn- och ungdomskontoret tar med sig frågan.  
  
OneSchool Global Nyby 
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar vilket förhållande kommunen har till OneSchool 
Global Nyby utifrån ansvar i skollag m.m.  
  
Barnskötarutbildning 
Malin Svan (C) ställer en fråga om praktikanter från kommunens barnskötarutbildning i 
kommunens verksamheter. Barn- och ungdomskontoret tar med sig frågan.  
  
Ledighet för förskolebarn 
Malin Svan (C) ställer en fråga om vilken information som har gått ut från förskolan kring 
barnens ledigheter under sommaren. Barn- och ungdomskontoret tar med sig frågan.  
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