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

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-05-10   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-13:40 
  
Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Terese Borg (controller) §29 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§27-36 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§27 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§28 Anmälan av nya ärenden 

§29 Ekonomisk uppföljning 2022 - Delårsbokslut per april 

§30 Revidering av delegeringsordning 

§31 Revidering Riktlinje för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och gymnasieskola 
i Hylte kommun 

§32 Upphävande av riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats inom barnomsorgen 

§33 Upphävande av riktlinje för självskjuts 

§34 Upphävande av riktlinjer för placering i barnomsorgen enligt Skollagen 8 kap 5 §, 7 §, 9 § 
1 st 

§35 Detaljplan Linnås 1:9 m.fl. - Granskning 

§36 Övrigt 
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§27 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och beslutar att Malin 
Svan (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
Paragrafen är justerad 
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§28 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden på dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Ekonomisk uppföljning 2022 - Delårsbokslut per april  
(2022 BUN0001) 

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

Beskrivning av ärendet 
I utfallet för perioden januari till mars redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse med 1 669 000 kr mot avsatt budget.  
Prognosen för 2022 baseras på april månaders utfall och vid årets slut beräknas en negativ 
avvikelse med 650 tkr, 0,3 procent. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- Budgetuppföljning efter april månads utfall  och Prognos 2022 
 BUN Prognos 2022 efter 4 månaders utfall - Ekonomisk analys 
 BUN Prognos 2022 efter 4 månaders utfall- Räkenskaper 
 BUN Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022 

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

Paragrafen är justerad 
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§30 

Revidering av delegeringsordning  
(2022 BUN0078) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar revidera delegeringsordningen för barn- och 
ungdomsnämnden. 
  

Beskrivning av ärendet 
I nämndernas delegeringsordning finns ett antal kapitel som är kommungemensamma, d.v.s. 
de ser likadana ut hos alla nämnder. Kommunledningskontoret har sett över dessa kapitel och 
kommunstyrelsen har antagit dem i sin delegeringsordning. Barn- och ungdomskontoret 
föreslår nu att även barn- och ungdomsnämnden reviderar sin delegeringsordning med 
förändringarna i de gemensamma delarna.  
  
I ekonomidelen föreslås mindre justeringar. Det är främst delegatnivån som har setts över, 
men det har även tillkommit förtydliganden där besluten faller under verkställighet. 
  
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och 
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet. 
  
I förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version. Där beslut om 
anskaffning tas bort samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget 
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret är utformad. 
  
Det har också kommit till ett kapitel om GDPR och informationssäkerhet.  
  
I de verksamhetsspecifika delarna i delegeringsordning föreslås två mindre förändringarna 
rörande tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter inom förskola och grundskola.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden 
 Förslag revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar revidera delegeringsordningen för barn- och 
ungdomsnämnden.  
 

Paragrafen är justerad 

6 (13)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-10  
  

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§31 

Revidering Riktlinje för ersättning vid elevs skadegörelse i 
grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun  
(2022 BUN0086) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de uppdateringar som gjorts i Riktlinje för 
ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Vid genomgång av barn- och ungdomskontorets samtliga riktlinjer har kontoret 
uppmärksammat riktlinjer som av olika anledningar inte är aktuella eller behöver uppdateras 
p.g.a. redaktionella ändringar.  
  
Riktlinje för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och gymnasieskola i Hylte 
kommun som antogs av barn- och ungdomsnämnden 2015-10-17 (2015 BUN0244) ingår i 
ovan nämnda riktlinjer. 
  
Riktlinjen har uppdaterats med redaktionella ändringar. Då gymnasieskolan inte längre ingår i 
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden har gymnasieskolan tagits bort i riktlinjen. En 
uppdatering i 11§ gällande ålder och ersättningsgrad av skada har gjorts enligt dagens praxis. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och 

gymnasieskola i Hylte kommun. 
 Riktlinjer för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskolan i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de uppdateringar som gjorts i Riktlinje för 
ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun.  
 

Paragrafen är justerad 
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§32 

Upphävande av riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats 
inom barnomsorgen  
(2022 BUN0087) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter 
för plats i barnomsorg.  

Beskrivning av ärendet 
Vid genomgång av barn- och ungdomskontorets samtliga riktlinjer har kontoret 
uppmärksammat riktlinjer som av olika anledningar inte är aktuella eller behöver uppdateras 
p.g.a. redaktionella ändringar.  
  
Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg som antogs av barn- och 
ungdomsnämnden 2015-12-09, uppdaterad senast 2018-05-11(2018BUN0133) ingår i ovan 
nämnda riktlinjer. 
  
Riktlinjen är inte en riktlinje utan en intern arbetsrutin inom barn-och ungdomskontoret och 
bör därför upphävas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg 
 Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter 
för plats i barnomsorg.  
 

Paragrafen är justerad 
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§33 

Upphävande av riktlinje för självskjuts  
(2022 BUN0088) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva riktlinje för självskjuts eftersom texten 
ingår i den övergripande riktlinjen gällande skolskjuts.  

Beskrivning av ärendet 
Vid genomgång av barn- och ungdomskontorets samtliga riktlinjer har kontoret 
uppmärksammat riktlinjer som av olika anledningar inte är aktuella eller behöver uppdateras 
pga redaktionella ändringar.  
  
Riktlinje för självskjuts som antogs av barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01 ingår i ovan 
nämnda riktlinjer. 
  
Riktlinje för självskjuts ingår i Riktlinje för skolskjuts (2018BUN0049, 2021BUN0064) som 
punkt 12 Självskjuts. Då texten ingår i den övergripande riktlinjen gällande skolskjuts anser 
barn- och ungdomskontoret att Riktlinje för självskjuts ska upphävas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för självskjuts - ändring. 
 Riktlinje självskjuts 
 Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 2021 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva riktlinje för självskjuts. 
 

  
Yrkande 
Maria Hedin (S) yrkar att det ska framgå i beslutet att riktlinjen upphävs eftersom texten ingår 
i den övergripande riktlinjen gällande skolskjuts.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Maria Hedins yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Upphävande av riktlinjer för placering i barnomsorgen enligt 
Skollagen 8 kap 5 §, 7 §, 9 § 1 st  
(2022 BUN0089) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje för placering i barnomsorgen 
enligt 8 kap 5§, 8 kap 7§, 8 kap 9§. 

Beskrivning av ärendet 
Vid genomgång av barn- och ungdomskontorets samtliga riktlinjer har kontoret 
uppmärksammat riktlinjer som av olika anledningar inte är aktuella eller behöver uppdateras 
p.g.a. redaktionella ändringar.  
  
Riktlinje för placering i barnomsorgen enligt 8 kap 5§, 8 kap 7§, 8 kap 9§. som antogs av 
barn- och ungdomsnämnden 2009-04-30, uppdaterad 2011-10-12(2009BUN0156) ingår i 
ovan nämnda riktlinjer. 
  
Riktlinjen är inte en riktlinje utan en intern arbetsrutin inom barn-och ungdomskontoret och 
bör därför upphävas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för placering i barnomsorgen enligt 8 kap 5§, 8 kap 7§, 8 

kap 9§. 
 Riktlinjer för placering i barnomsorg enligt Skollagen kap 8 5 §, 7 §, 9 § 1 st.(30289) 

(0)_TMP 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje för placering i barnomsorgen 
enligt 8 kap 5§, 8 kap 7§, 8 kap 9§.  
 

Paragrafen är justerad 
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§35 

Detaljplan Linnås 1:9 m.fl. - Granskning  
(2022 BUN0092) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott överlämnar yttrande på samrådshandlingar 
upprättade för Linnås 1:9.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har upprättat ett förslag till en ny detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd och 
skickar nu detaljplanen på granskning. Planen har tidigare varit ute på samråd. 
Samrådsredogörelse har upprättats med en sammanställning och ett ställningstagande av 
inkomna synpunkter. 
 
Planen syftar till att möjliggöra för en ny skolverksamhet i Landeryd samhälle. 
Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Synpunkter skall vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 23/5 – 2022. 
  
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegering att lämna yttrande rörande plan- 
och bygglagen.  
  
Barn- och ungdomskontoret har följande synpunkter på handlingarna gällande Linnås 1:9: 
Vi ser positivt på en placering av en ny skola och eventuell förskola på den avsedda ytan i 
Landeryd. Det avsedda området ger bra närhet både till samhället och till naturen. 
  
Det är viktigt att det planeras för en säker trafikhantering runt om området som tex 
parkeringar för besök/avlastning och personal, för hållplats skolskjuts men även för 
omkringliggande trafik. 
  
Tillräckliga ytor, både inomhus och utomhus är viktigt så att man inte blir trångbodda och 
oönskad friktion uppstår mellan de som är inom området. 
  
För att säkra trygghet för alla som är i området måste man tillse rätt och tillräcklig belysning, 
staket/avskärmningar där det behövs och inte bygga in otrygga punkter utan möjlighet till 
uppsikt. 
  
Barn- och ungdomskontoret ser även positivt på rekreationsytor av olika slag utomhus samt 
uppförandet av en ny intilliggande idrottshall för att främja barn och ungdomars fysiska och 
psykiska hälsa. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse yttrande samrådsredogörelse Linnås 1:9 
 E-post Granskning Detaljplan Linnås 1:9 m.fl. 
 Information sakägare granskning Linnås 
 Planbeskrivning granskningshandling Linnås 1:9 
 Granskningshandling Plankarta Linnås 1:9 m.fl. 
 Samrådsredogörelse Linnås 1:9 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott överlämnar yttrande på samrådshandlingar 
upprättade för Linnås 1:9.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§36 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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