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

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-09-06   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-13:45 
  
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 Terese Borg (controller) 

Linda Backsten (sekreterare) 
Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§47-54 
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ÄRENDELISTA 
§47 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§48 Anmälan av nya ärenden 

§49 Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning 

§50 Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut 

§51 Remiss Motion - Mensskydd på skolorna 

§52 Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av verksamheten 2022 

§53 Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem 

§54 Övrigt 
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§47 

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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§48 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

Inga nya ärenden vid dagens sammanträde. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning  
(2022 BUN0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2022. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2022 uppföljning 
 Uppföljning internkontrollplan 2022 
 Beslutsunderlag - Intern kontroll uppföljning delår 2022 
 Intern kontrollplan 2022 BUN 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Barn-och ungdomskontoret  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut  
(2022 BUN0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsbokslut efter augusti månad och prognos 2022 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
I utfallet för perioden januari till augusti redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv 
avvikelse med 2 388 tkr mot avsatt budget.  
Prognosen för 2022 baseras på augusti månads utfall och vid årets slut beräknas ingen 
avvikelse.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut efter augusti månad och Prognos 2022 
 Beslutsunderlag Delårsbokslut 2022 BUN - Räkenskaper 
 Beslutsunderlag Delårsbokslut 2022 BUN 
 Sammanfattning bokslut BUN 2022 
 BUN Grunduppdrag 2022-09-02 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsbokslut efter augusti månad och prognos 2022 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Remiss Motion - Mensskydd på skolorna  
(2022 BUN0047) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen Mensskydd på 
skolorna. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar behovet av 
tillgängligheten av mensskydd i skolan för att avdramatisera ämnet och för att underlätta 
deltagande i undervisningen för flickor/kvinnor.  
Mot bakgrund av detta föreslår hon: 

 Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes grundskolor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Motion Mensskydd på skolorna Remiss 
 Ärendebeskrivning Motion Mensskydd på skolorna Remiss – kostnadsberäkning 
 Motion - Mensskydd på skolorna 
 §56 KSAU Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller motionen Mensskydd på skolorna. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 
verksamheten 2022  
(2022 BUN0129) 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att texten "Barn- och ungdomsnämnden tog den 30 augusti beslut om 
mer ingående redovisning om hur frånvaron ser ut på enheterna" läggs till under punkten 2.4. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svar till revisionen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen önskar träffa samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt Hyltebostäder för att bli 
informerade om de utmaningar och framtida risker man kan se i sin verksamhet, som en del i 
den årliga granskningen.  
Inför dessa träffar önskar revisorerna ett dokumenterat svar kring angivna frågor.  
Barn- och ungdomsnämnden träffar revisionen 2020-10-25.  
Revisionens frågor är besvarade i ärendebeskrivningen 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revisionens grundläggande granskning 
 Ärendebeskrivning Revisionens grundläggande granskning 
 Grundläggande granskning barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svar till revisionen. 
 

Yrkande 
Malin Svan (C) yrkar att texten "Barn- och ungdomsnämnden tog den 30 augusti beslut om 
mer ingående redovisning om hur frånvaron ser ut på enheterna" läggs till under punkten 2.4. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Malin Svans yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Malin Svans yrkande. 
  
  
 

8 (12)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-06  
  

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret  
Revisionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Revidering riktlinje barnomsorg - fritidshem  
(2022 BUN0012) 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att barnet har rätt till fritidshemsplats från förskoleklass istället för 6 
års ålder till vårterminens slut i årskurs 6. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Riktlinje barnomsorg - fritidshem efter gjorda 
ändringar. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret föreslår en ändring i riktlinjen under punkt 9.Avstängning och 
uppsägning. Förslaget gäller ändring i hur länge barn har rätt till fritidshemsplats. För att man 
ska kunna gå på fritidshemmet under hela sin mellanstadietid även om man är överårig, dvs 
gått om/börjat senare bör det inte vara en ålder som sätter gränsen utan ett avslut i en årskurs. 
  
9 Uppsägning/Avstängning  
Uppsägning av plats skall ske i via Hylte kommun e-tjänst och uppsägningstiden är 30 dagar 
från uppsägningsdagen (den dag uppsägningen görs av vårdnadshavarna). Avgift debiteras 
under uppsägningstiden oavsett om barnet redan slutat eller inte.  
Barnet har rätt till fritidshemsplats från 6 års ålder till vårterminens slut det år barnet fyller 
13 år.  
  
Barn- och ungdomskontoret föreslår därför följande revidering: 
  
Barnet har rätt till fritidshemsplats från 6 års ålder till vårterminens slut i årskurs 6. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering Riktlinje barnomsorg -fritidshem 
 Riktlinjer barnomsorg -  fritidshem 2022 

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

Yrkande 
Maria Hedin (S) yrkar att barnet har rätt till fritidshemsplats från förskoleklass istället för 6 
års ålder till vårterminens slut i årskurs 6. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Maria Hedins ändringsyrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Maria Hedins ändringsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Maria Valfridsson handläggare Barn- och ungdomskontoret 
Rektorer skolor f-6 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

Inga övriga frågor vid dagen sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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