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§1 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Rebecka Vesterlund (C) 
ska justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
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§2 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
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§3 

Meddelande och information 2022  
(2022 BUN0005) 

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

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Informationsutskick maxtaxa 2022 
 Protokoll samverkan 2022-02-02 
 Protokoll samverkan 2022-02-01 
 Sammanställning kränkande behandling elever juli-dec 2021 
 Avstämning kränkande behandling februari 
 Sammanställning klagomål och synpunkter 
 Uppföljning frånvaro, extra anpassningar och åtgärdsprogram 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 20 Nytt arbetssätt gällande de ekonomiska 

processerna 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 26 Regional handlingsplan suicidprevention 

  
Information 

 Återkoppling fadderbesök (13:00-13:30) 
 Information om statsbidrag 
 Information om nybyggnationer 
 Information från råden 
 Information kontorets arbete med pandemin 
 Kvalitetsdialog med kontoret – kvalitetsrapport (13:30-14:00) 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information februari 
 Informationsutskick om maxtaxa 2022 avgiftsnivåer 
 PROTOKOLL mbl 19 20220202 
 PROTOKOLL samverkan 20220201 
 Avstämning kränkande behandling februari 2022 
 Sammanställning kränkande behandling elever juli - dec 2021 
 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2021 
 Sammanställning EA och ÅP februari 2022 
 Sammanställning elevers frånvaro januari 2022 
 Protokollsutdrag KS § 26 Regional handlingsplan suicidprevention 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 20 Nytt arbetssätt gällande de ekonomiska 

processerna inkl. bilaga 
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 Statsbidrag februari 2022 
 Kvalitetsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och information.  
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§4 

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 febr. 
 Delegeringsbeslut - central administration 
 Delegeringsbeslut anställningar BUN oktober 2021 
 Delegeringsbeslut anställningar BUN november 2021 
 Delegeringsbeslut anställningar BUN december 2021 
 Redovisning delegeringsbeslut januari 2022 förskoleområde 6830 (Kinnareds, 

Landeryds, Långaryds, Unnaryds förskola) 
 Redovisning del beslut jan 22 - Kråkbergskolan 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut - skolskjuts 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.  
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§5 

Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning  
(2021 BUN0002) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år och utvärdering av den 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 delårsbokslut och bokslut. 

Handlingar i ärendet 
 §3 BUN AU Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning 
 Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2021 uppföljning 
 Beslutsunderlag - Internkontrolluppföljning 2021 
 Uppföljning internkontrollplan BUN 

Förslag till beslut 
Kontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan 2021.  
  
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut eftersom förra årets underlag har skickats ut i 
kallelsen.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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§6 

Intern kontrollplan 2022  
(2022 BUN0002) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalys 2022 och antar förslag 
till intern kontrollplan 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år.  
 
Ny intern kontrollplan för 2022 ska vara besluten i barn- och ungdomsnämnden.  
 
Ny intern kontrollplan grundar sig på barn-och ungdomskontorets risk- och 
väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen har 
arbetats fram av rektorer och tjänstemän på barn- och ungdomskontoret genom diskussioner 
och analysarbete. 

Handlingar i ärendet 
 §4 BUN AU Intern kontrollplan 2022 
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2022 
 Intern kontrollplan 2022 BUN 
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys 2022 BUN 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalys 2022 och antar förslag 
till intern kontrollplan 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Rektorer inom Barn- och ungdomskontoret 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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§7 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - bokslut  
(2021 BUN0001) 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden godkänner bokslut 2021 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
  
Pedagogisk omsorg ska läggas till som verksamhetsområde i bokslutstexten. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, 
särskola, fritidshem och elevhälsa.  
  
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 47 
000 kr, vilket inte ger någon procentuell avvikelse, utan får ses helt som en budget i balans 
där nämnden utnyttjar alla tilldelade medel. 

Handlingar i ärendet 
 §5 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2021 
 Bokslut  2021 Barnochungdomsnämnden. 
 Sammanfattning bokslut BUN 2021 
 Grunduppdrag 2022-01-31 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden godkänner bokslut 2021 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 

  
Yrkande 
Malin Svan (C) yrkar att: Pedagogisk omsorg ska läggas till som verksamhetsområde i 
bokslutstexten.  
  
Maria Hedin (S) yrkar bifall till Malin Svans yrkande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut, vilket ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden gör.  
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Ordförande frågar sedan om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Malin Svans 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet.  
  
  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomskontoret 
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§8 

Utvärdering centrumskolan  
(2021 BUN0180) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering Centrumskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har önskat få ta del av en utvärdering från Centrumskolans 
verksamhet då verksamheten har varit i gång en tid. 
  
Ärendet återremitteras från barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2021-11-09, för att 
kompletteras med elevernas och vårdnadshavares synvinklar i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens beslut 27 april 2021. 
  
Elever och vårdnadshavare har svarat på en enkät kring Centrumskolans verksamhet. Svaren 
bifogas i rapportform. Vårdnadshavarna har erbjudits att svara i fritext liksom eleverna. Dessa 
svar är borttagna i rapporten då de är riktade till personal och rektor att använda i 
verksamhetens utvecklingsarbete samt är skrivna så att man i vissa fall kan härleda svaren till 
inskrivna elever. 
  
Elevenkäten visar att de flesta eleverna trivs med undervisning och personalen på 
Centrumskolan. När det gäller lokalerna finns det mer att önska. Vårdnadshavarnas svar visar 
också att merparten tycker att deras barn trivs bättre i skolan och att deras skolgång fungerar 
bättre nu på Centrumskolan. 

Handlingar i ärendet 
 §6 BUN AU Återrapport anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan 
 Tjänsteskrivelse Utvärdering Centrumskolan 
 Utvärdering Centrumskolan 
 Utvärdering centrumskolan elev 
 Utvärdering centrumskolan vårdnadshavare 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering Centrumskolan. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Rektor Centrumskolan 
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§9 

Revidering riktlinje barnomsorg - förskola och pedagogisk omsorg  
(2022 BUN0011) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg-förskola och pedagogisk 
omsorg efter gjorda ändringar. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjen är reviderad under punkt 8 vid rutan för avgifter. För att slippa en revidering av 
riktlinjen varje år när Skolverket beslutar om krontal gällande maxtaxa, revideras riktlinjen 
genom att ta bort dessa krontal i tabellen. Istället står det ”Avgifter regleras av Skolverkets 
beslut gällande maxtaxa. För mer information se aktuell maxtaxa på Skolverkets hemsida.” 
  
Aktuell maxtaxa för kommande år meddelas barn- och ungdomsnämnden via meddelande och 
information när Skolverket gjort sitt uppdaterade beslut, vilket sker i slutet på året. 
  

Handlingar i ärendet 
 §7 BUN AU Revidering riktlinje barnomsorg - förskola och pedagogisk omsorg 
 Tjänsteskrivelse Revidering Riktlinje barnomsorg -förskola och pedagogisk 

verksamhet 
 Riktlinjer barnomsorg - förskola och pedagogisk omsorg 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg-förskola och pedagogisk 
omsorg efter gjorda ändringar. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
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§10 

Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem  
(2022 BUN0012) 

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

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjen är reviderad under punkt 8 vid rutan för avgifter. För att slippa en revidering av 
riktlinjen varje år när Skolverket beslutar om krontal gällande maxtaxa, revideras riktlinjen 
genom att ta bort dessa krontal i tabellen. Istället står det ”Avgifter regleras av Skolverkets 
beslut gällande maxtaxa. För mer information se aktuell maxtaxa på Skolverkets hemsida.” 
  
Aktuell maxtaxa för kommande år meddelas barn- och ungdomsnämnden via meddelande och 
information när Skolverket gjort sitt uppdaterade beslut, vilket sker i slutet på året. 
  

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

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

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
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§11 

Lokalprogram ny förskola i Landeryd  
(2022 BUN0013) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Lokalprogram ny förskola i Landeryd 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om redaktionella ändringar i "Beskrivning av ärendet" i 
protokollet om att det är en option på förskolan i första stycket samt att arkitekten kan jobba 
vidare om beslut tas att bygga ny förskola i sista stycket.  
  

Beskrivning av ärendet 
I Landeryd ska det byggas en ny F-6 skola samt option på en tillhörande förskola. 
 
Det är viktigt att kvalitetssäkra och ställa krav på en bra förskola där barnen på lika villkor 
kan utvecklas, trivas, leka och lära samt där barn och vuxna får en bra arbetsmiljö. 
 
Lokalprogrammet har tagits fram för att ge en beskrivning av hur förskolan ska utformas, ett 
underlag för arkitekten att utgå från och arbeta vidare med om beslut tas om att det byggas en 
ny förskola.  

Handlingar i ärendet 
 §9 BUN AU Lokalprogram ny förskola i Landeryd 
 Tjänsteskrivelse Lokalprogram ny förskola i Landeryd 
 Lokalprogram Landeryds förskola 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Lokalprogram ny förskola i Landeryd. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Maria Hedin (S) yrkar om redaktionella ändringar i "Beskrivning av ärendet" i protokollet om 
att det är en option på förskolan i första stycket samt att arkitekten kan jobba vidare om beslut 
tas att bygga ny förskola i sista stycket.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut inkl. de redaktionella ändringarna. Ordförande finner att barn- och 
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ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut inkl. de redaktionella 
ändringarna.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Rektor förskola Landeryd 
Rektor skola Landeryd 
Hyltebostäder 
Tillväxtutskottet  
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§12 

Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 
Länsstyrelsen i Hallands län  
(2022 BUN0022) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inte något att tillägga till remiss Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner.  
  
Barn- och ungdomsnämnden skickar sitt svar till kommunledningskontoret för vidare 
behandling. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ”Remiss av program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län” på remiss till kommunens nämnder 
och Hyltebostäder. Sista svarsdag är 14/3 2022 
Vid en olycka på ett kärnkraftverk ansvarar länsstyrelsen enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor 4 kap 6§ för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. Länsstyrelsen kan också enligt förordning (2003:779) om skydd mot 
olyckor (FSO) erhålla bistånd från andra aktörer, exempelvis kommuner.  
 
Efter senaste revideringen av FSO (2003:779) ändrades de nuvarande beredskapszonerna 
kring kärnkraftverket Ringhals och Hylte kommun kommer från 1/7 2022 ingå i 
”planeringszon”. Detta innebär att kommunen ska ha en beredskap för att kunna genomföra 
effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid händelse av kärnteknisk olycka. Detta ställer en 
del nya krav som kommunen behöver planera för. 
Kommunen har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommunen har även 
ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå och vid en kärnteknisk olycka ska kommunen 
säkerställa driften av den verksamhet som bedrivs och som anses vara samhällsviktig.  
Inför denna ändring i FSO (2003:779) har Länsstyrelsen i Hallands län reviderat sina 
beredskapsplaner. De planer som Hylte kommun behöver ta fram ska baseras på dessa.  
 
En kärnteknisk olycka kan drabba hela kommunen både som organisation och som 
geografiskt område. Av denna anledning önskas samtliga nämnder vara en del av Hylte 
kommuns samlade remissvar till Länsstyrelsen gällande deras beredskapsplaner och remissen 
skickas därför ut på internremiss. 
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Handlingar i ärendet 
 §10 BUN AU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län 
 Tjänsteskrivelse Remissvar Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
 §26 KSAU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län. 
 Missiv - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
 2.1 Delplan Saneringsplan 
 2.2 Delplan Larm 
 2.3 Delplan Länsstyrelsens fältplats 
 2.4 Delplan Kommunikation 
 2.5 Delplan Strålningsmätning 
 2.6 Delplan Utrymning 
 2.7 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
 2.8 Program för Räddningstjänst 
 2.9 Sändlista 
 2.10 Kommentarslogg 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har inte något att tillägga till remiss Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner.  
Barn- och ungdomsnämnden skickar sitt svar till kommunledningskontoret för vidare 
behandling. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Kommunledningskontoret 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-22  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§13 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Grundsärskolan 
Stina Isaksson (SD) frågar om det är planerat att rektorn för grundsärskolan ska komma till 
barn- och ungdomsnämnden. Maria Hedin (S) svarar att rektorn ligger med i den årsplanering 
som finns för dialogmötena med rektorerna.  
  
Skolskjuts för grundsärskolan 
Stina Isaksson väcker en fråga om skolskjuts för grundsärskolan utifrån en motion och 
diskussion på senaste kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden diskuterar frågan, 
och Maria Hedin (S) tar med sig frågan till nästa beredning.  
  
Logoped 
Stina Isaksson (SD) frågar om hur det går med logoped. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, 
informerar om läget just nu. Samtliga kommuner har skickat ett samarbetsavtal till Region 
Halland, som man väntar svar ifrån.  
  
Ny rektor i Torup, Rydöbruk och Kinnared 
Stina Isaksson (SD) frågar när nämnden får träffa den nya rektorn i Torup, Rydöbruk och 
Kinnared. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, och Maria Hedin (S) svarar att dialogmötet 
för det rektorsområdet är i augusti, men att man kan eventuellt bjuda in rektorn tidigare 
eftersom hen är ny.  
  
Vikarieanskaffning 
Malin Svan (C) ställer en fråga om när det är dags för ett system för vikarieanskaffning. Ulf 
Nilsson, barn- och ungdomschefen, svarar på frågan att det kommer komma under våren.  
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