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Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Hedin (S)  

Underskrifter 

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-04-26   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-15:50 
  
Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Kennerth Svensson 
(V), Lennart Ohlsson (C), Marie Blomqvist (C)  ersätter Linda Svensson (L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Rebecka Vesterlund (C) 

Mikael Ingvarsson (SD) 
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Martin Boberg (kvalitetsutvecklare) §25 
Terese Borg (controller) §27 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Karl Arnros (rektor) §25 
Christine Ågren (rektor) §25 

  
Utses att justera Lennart Ohlsson (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§23-32 
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ÄRENDELISTA 
§23 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§24 Anmälan av nya ärenden 

§25 Meddelande och information 

§26 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 

§27 Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos 2022 

§28 Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen 

§29 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
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§32 Övrigt 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§23 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Lennart Ohlsson (C) ska 
justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§24 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-04-26  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§25 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

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

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling april 
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2022-03-07 
 Sammanställning gymnasieval 2022 första valet 
 Protokoll samverkan 2022-04-05 
 Protokoll MBL 2022-04-06 

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Information Ukraina 
 Presentation ny rektor Torup, Kinnared och Rydöbruks skolor  
 Dialogmöte – rektor för grundsärskolan och Centrumskolan kl. 13:10 – 14:00 
 Rapportering delredovisning Samverkan bästa skola och förskola kl. 14:00 – 14:30 
 Information skola deluxe  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information april 
 Protokoll KTR 2022-03-07 
 gymnasieval 2022 första valet 
 Statsbidrag april 
 PROTOKOLL samverkan 202200405 
 protokoll mbl 20220406 
 Avstämning kränkande behandling april 2022 
 Dialogmöte BUN 220426 

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

Paragrafen är justerad 
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§26 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret  
(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 april 
 Anmälan delegeringsbeslut Örnaskolan Mars 2022 
 Anmälan delegeringsbeslut Centrumskolan och grundsärskolan mars 
 Redovisning delegeringsbeslut Kråkbergskolan mars 

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

Paragrafen är justerad 
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§27 

Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos 2022  
(2022 BUN0001) 

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 1 512 000 kr mot avsatt budget.  
Prognosen för 2022 baseras på mars månaders utfall och vid årets slut beräknas ingen 
avvikelse mot budget. 

Handlingar i ärendet 
 §21 BUN AU Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos mars 
 Tjänsteskrivelse- Budgetuppföljning efter mars månads utfall och Prognos 2022 
 BUN Prognos 2022 efter 3 månaders utfall - Ekonomisk analys 
 BUN Prognos 2022 efter 3 månaders utfall - Räkenskaper NY 

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 

7 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-04-26  
  

Barn- och ungdomsnämnden    
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§28 

Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till 
kommunstyrelsen  
(2022 BUN0046) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har under många år haft en POSOM-grupp som syftar till att vara ett stöd för 
kommuninvånaren vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser. POSOM står för 
psykiskt och socialt omhändertagande. Deltagare i gruppen har varit tjänstepersoner från 
socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten och kommunens omsorgsverksamhet samt 
representanter från Svenska kyrkan och polisen. Ansvaret för POSOM har sedan 2007 legat 
hos barn-och ungdomsnämnden medan gruppen lika länge samordnats av kommunens 
säkerhetssamordnare. 
  
POSOM har således länge funnits till för att stödja våra kommuninvånare i kris, men under 
2021 beslutade kommunens ledningsgrupp att även det interna krisstödet för kommunens 
anställda ska samordnas med POSOM. Efter detta ingår samtliga kommunens kontor samt 
bostadsstiftelsen Hyltebostäder i gruppen. 
  
Eftersom gruppen nu är kommunövergripande ser kommunledningskontoret det som mer 
lämpligt om Kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM från barn-och 
ungdomsnämnden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tjänsteskrivelsen från 
kommunledningskontoret och dess förslag till beslut på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden. Svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast 2 maj 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §22 BUN AU Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till 

kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse remiss flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden 
 §41 KSAU Ansvar för POSOM 
 Tjänsteskrivelse KLK - Ansvar för POSOM-gruppen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av 
kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Patientsäkerhetsberättelse 2021  
(2022 BUN0040) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom 
skolhälsovården på barn- och ungdomskontoret. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Handlingar i ärendet 
 §23 BUN AU Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Medicinskt ansvarig skolsköterska 
 

Paragrafen är justerad 
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§30 

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI)  
(2022 BUN0041) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ledningssystem för elevhälsans medicinska 
insats. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun har en samlad organisation för elevhälsa. För 
den delen av verksamheten som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen finns det krav på att 
det ska finnas ett ledningssystem (SOSFS 2011:9). Detta ledningssystem ska beskriva 
skolsköterskornas, skolläkarens och skolpsykologens uppdrag och verksamhet.  
 
Vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser i Hylte kommun är barn- och 
ungdomsnämnden (BUN). Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och 
omfattning (SOSFS 2011:9 4 kap. 1§), det ska bestå av processer och rutiner som behövs för 
att säkerställa verksamhetens kvalité. 
 
Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §24 BUN AU Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) 
 Tjänsteskrivelse Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ledningssystem för elevhälsans medicinska 
insats. 
  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Medicinsk ansvarig skolsköterska 
Chef för elevhälsan 
 

Paragrafen är justerad 
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§31 

Upphävande av riktlinje för barn- och ungdomsnämndens 
fadderverksamhet  
(2022 BUN0038) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden upphäver riktlinje för barn och ungdomsnämndens 
fadderverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att anta riktlinje för barn och ungdomsnämndens 
fadderverksamhet på nämndsmöte 2016-04-20 (2016 BUN0072). 
  
Då fadderbesök numera ingår i nämndens övergripande målinriktning (NÖMI) och görs enligt 
den tidsplan som finns däri behövs inte någon riktlinje längre. Några av de 
verksamhetsområden som nämns i riktlinjen finns dessutom inte längre under barn- och 
ungdomsnämndens ansvar, tex gymnasiet, vuxenutbildningen och individ- och familjeomsorg. 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om en ny organisation för fadderbesöken på nämndens 
möte 2019-06-25 då den tidigare organisationen för faddersystemet utvärderades. Beslut togs 
att fadderbesök sker en förmiddag innan nämnd i november för grundskolorna och en halvdag 
i början av året för förskolorna. Enheternas utvecklingsplaner kopplat till det systematiska 
kvalitetsarbetet ska presenteras och diskuteras. Med detta beslut har man redan frångått 
organisationen för fadderverksamhet enligt riktlinjen. 
  
Barn- och ungdomskontoret föreslår att riktlinje för barn och ungdomsnämndens 
fadderverksamhet upphävs av barn- och ungdomsnämnden. 

Handlingar i ärendet 
 §25 BUN AU Revidering riktlinjer fadderbesök 
 Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer fadderbesök 
 Protokoll BUN 2016-04-20 §50 
 Riktlinje för barn och ungdomsnämndens fadderverksamhet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden upphäver riktlinje för barn och ungdomsnämndens 
fadderverksamhet. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Till nämnden ska ärendet byta namn till "Upphävande av riktlinje för barn och 
ungdomsnämndens fadderverksamhet".  
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Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§32 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Logoped 
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga kring hur det går med kommunernas skrivelser till 
regionen om logoped. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, svarar på frågan.  
  
Lokalfrågor 
Malin Svan (C) ställer en fråga om det pågår några åtgärder kring vattenproblem i utemiljön 
på vissa av nämndens verksamheter. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, svarar på frågan.  
  
Redovisning av forskningscirklar i förskolan 
Maria Hedin (S) informerar om ett kommande redovisningstillfälle av forskningscirklar i 
förskolan. Det kommer skickas ut mer information längre fram.  
  
Fadderbesök 
Maria Hedin (S) påminner om fadderbesöken i maj månad.  
  
Personalförändring 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om en personalförändring på den centrala 
administrationen.   
  
 

Paragrafen är justerad 
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