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H Y LT ia Motesdatum 

2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

  

Plats och tid Bolmen, kommhuset kl. 13:00-15:00 

Beslutande ledamöter Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Linda 
Svensson (L), Kennerth Svensson (V), Fredrik Arturson (S), Rebecka Vesterlund 

(C), Marie Blomqvist (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 
Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 

Terese Borg (controller) $37 

Susanne Ohlsson (sekreterare) 

Annette Huttu (rektor) $35 

Marie Hjelmqvist (pedagog) $35 

Susanne Klarén (pedagog) $35 

Stina Mathiasson (personalföreträdare) $$36-43 

Utses att justera Rebecka Vesterlund (C) 

Justeringens plats och tid 

Protokollet omfattar $$33-43 

Underskrifter Sekreterare 

  

Justerande 

Rebecka Vesterlund (C) 

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Datum för anslags = : Datum for anslags mages: far 
uppsattande 2927 06 ÖS nedtagande TOTT O06 ~ Zo 

Forvaringsplats for 5 
protokollet if ey, 4 Z a 

Underskrift | amd 
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Ekonomisk uppföljning 2022 - Delårsbokslut per april 

Revidering av delegeringsordning 

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

Upphävande av riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats inom barnomsorgen 
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Barn- och ungdomsnämnden 

§33 

Faststallande av arendelista och val av justerare 

(2022 BUNO0004) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner arendelistan och beslutar att Rebecka Vesterlund (C) 

ska justera protokollet tillsammans med ordförande Per-Yngve Bengtsson (S). 
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XZ HYLTE 
Barn- och ungdomsnämnden 

§34 

Anmalan av nya arenden 

(2022 BUNO006) 

Inga nya arenden vid dagens sammantrade. 

MOTESPROTOKOLL 
Motesdatum 

2022-05-24 
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Barn- och ungdomsnämnden 

835 

Meddelande och information 

(2022 BUN0005) 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Meddelanden 

e Avstämning kränkande behandling maj 

e Protokoll samverkan 2022-05-03 

e Protokoll MBL 2022-05-04 och 2022-05-26 

Protokoll samradskonferens tillsättning rektor Elias Fries skola 2022-04-26 

Statistik barnomsorg och elevprognos maj 2022 

Protokollsutdrag kommunfullmaktige § 31 Revisionsberattelse och beslut om 
ansvarsfrihet 

e Protokollsutdrag kommunfullmaktige § 30 Årsredovisning 2021 Hylte kommun 

e Protokollsutdrag kommunfullmaktige § 37 Revidering av riktlinje for upphandling och 

inköp 

e Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på Ornaskolan 

Information 

e Information om statsbidrag (stående punkt) 

e Information om nybyggnationer (stående punkt) 

e Information från råden (stående punkt) 

e Information Ukraina 

e Dhialogméte — rektor for Linnean, Sunnanang, Solglantan och Kinnareds förskola kl. 
13:10 — 14:00 

Handlingar i arendet 

Tjänsteskrivelse Meddelande och information maj 

Avstamning krankande behandling maj 2022 

PROTOKOLL samverkan 20220503 

PROTOKOLL mbl 19 20220504 

protokoll BUK mbl 11 20220426 

PROTOKOLL samrådskonferens tillsättning rektor Elias Fries 20220426 

Statistik barnomsorg och elevprognos maj 2022 

$31 KF Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för år 2021 

$30 KF Årsredovisning 2021 Hylte kommun 

$37 KF Revidering av riktlinje för upphandling och inköp 

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på Örnaskolan 

  

po 

Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande 

5 (17)



8 MOTESPROTOKOLL 
fed Y LT IF Motesdatum 

2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

e Statsbidrag maj 

e Dialogméte 20220524 
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnämnden 

836 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 

(2022 BUNO007) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och ungdomskontoret anmäler de delegeringsbeslut som är fattade sedan det senaste 
sammanträdet med barn- och ungdomsnämnden. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut maj 

Delegeringsbeslut maj Örnaskolan 

Redovisning delegeringsbeslut april 2022, förskoleområde 6830 

Redovisning delegeringsbeslut maj 2022, förskoleområde 6830 

redovisning delegeringsbeslut Kråkbergsskolan april 22 

e redovisning anmälan delegeringsbeslut - arbetsutskottet 

Förslag till beslut 

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

§37 

Ekonomisk uppfoljning 2022 - Delarsbokslut per april 

(2022 BUNO001) 

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 månads utfall och vid årets slut beräknas en negativ 
avvikelse med 650 tkr, 0,3 procent. 

Handlingar i ärendet 

$29 BUN AU Ekonomisk uppföljning 2022 - Delårsbokslut per april 

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 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Barn och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnamnden 

§38 

Revidering av delegeringsordning 

(2022 BUNO078) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 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 

e §30 BUN AU Revidering av delegeringsordning 

e Tjänsteskrivelse revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden 

e Forslag revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera delegeringsordningen för barn- och 
ungdomsnämnden. 
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Barn- och ungdomsnämnden 

Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnamnden 

§39 

Revidering Riktlinje for ersättning vid elevs skadegörelse i 

grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 

(2022 BUNO086) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de uppdateringar som gjorts i Riktlinje for 
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 

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

e Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och 
gymnasieskola i Hylte kommun. 

e Riktlinjer för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskolan i Hylte kommun 

Förslag till 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. 

Yrkande 

Stina Isaksson (SD) yrkar att det ska vara ett förtydligande i $ 10 kring att ersättningskrav inte 

ska gälla för elever som har en NPF-diagnos eller annan funktionsnedsättning. 
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@ MOTESPROTOKOLL 
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot arbetsutskottets förslag inkl. Stina 
Isakssons yrkande mot varandra. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång har godkänts: 

e Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 

e Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut inkl. Stina Isakssons tillägg 

röstar NEJ. 

Ordförande finner att med röstsiffrorna 6 JA-röster och I NEJ-röst har barn- och 

ungdomsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Reservation 

Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomskontoret 

Kultur och folkhälsokontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 

  

Omröstningslista: $39 

Ärende: Revidering Riktlinje för ersättning vid elevs skadegörelse i grundskola och 

gymnasieskola i Hylte kommun, 2022 BUN0086 

Omröstningslista(or) 

Omröstning om tillägg 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ledamot Ja Nej Avstår 

Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X 

Stina Isaksson (SD), ledamot X 

Linda Svensson (L), ledamot X 

Kennerth Svensson (V), ledamot X 

Fredrik Arturson (S), ersättare xX 

Rebecka Vesterlund (C), ersättare X 

Marie Blomqvist (C), ersättare xX 

Resultat 6 1 0           
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

§40 

Upphavande av riktlinje for kravrutin vid uteblivna avgifter for plats 

inom barnomsorgen 

(2022 BUNO087) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje for kravrutin vid uteblivna avgifter 
for plats 1 barnomsorg. 

Beskrivning av arendet 

Vid genomgang 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 

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

e Tjänsteskrivelse Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg 

e Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter 

för plats i barnomsorg. 

Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomskontoret 

Handläggare barnomsorg 
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

§41 

Upphavande av riktlinje for sjalvskjuts 

(2022 BUNO088) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva riktlinje for 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 

$33 BUN AU Upphävande av riktlinje för självskjuts 

Tjänsteskrivelse Riktlinje för självskjuts - ändring. 

Riktlinje självskjuts 

Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 2021 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomskontoret 

Skolskjutshandläggare 
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

§42 

Upphavande av riktlinjer for placering i barnomsorgen enligt 

Skollagen 8 kap 5 §, 7 §, 9 § 1st 

(2022 BUNO089) 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva Riktlinje for placering i barnomsorgen 
enligt 8 kap 5§, 8 kap 7§, 8 kap 98. 

Beskrivning av arendet 

Vid genomgang 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 201 1-10-12(2009BUNO156) 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 

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

e Tjänsteskrivelse Riktlinjer for placering i barnomsorgen enligt 8 kap 58, 8 kap 78, 8 
kap 98. 

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

Forslag till beslut 

Arbetsutskottets forslag till beslut 

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

Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomskontoret 
Handläggare barnomsorg 
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2022-05-24 

Barn- och ungdomsnamnden 

§43 

Ovrigt 

(2022 BUN0008) 

Beskrivning av arendet 

Droghandel 

Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om droghandel i nämndens verksamheter. Ulf Nilsson, 
barn- och ungdomschef, svarar att man inte har fått information om att någon droghandel i 
namndens verksamheter. 

Markbyte med OneSchool i Langaryd 

Rebecka Vesterlund (C) ställer en fråga om barnkonsekvensanalys kring det ärende om 

markbyte med OneSchool i Langaryd, som har hanterats av kommunstyrelsen. UIf Nilsson, 

barn- och ungdomschef, svarar att frågan om markbyte är en fråga for kommunstyrelsen, men 

att barn- och ungdomskontoret har inte fått någon fråga fran kommunstyrelsen om detta. 
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