
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-23
Datum för anslags 
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Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande) 
(digitalt), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) (digitalt), Stina Isaksson (SD) 
(digitalt), Kennerth Svensson (V) (digitalt), Lennart Ohlsson (C) (digitalt), Linda 
Svensson (L) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S) (digitalt)
Rebecka Vesterlund §§1-6, §§8-17

Övriga närvarande Gunilla Abrahamsson (skolexpert (digitalt))
Martin Boberg §§1-6
Terese Borg (controller) §§7-11
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Lars Tingsmark (ekonomichef/tf. kommunchef (digitalt)) §7
Stina Mathiasson (facklig representant Lärarförbundet (digitalt)) §§7-17

Utses att justera Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-17
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§2 Anmälan av nya ärenden

§3 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret

§4 Meddelande och information

§5 Kvalitetsrapport 2019/2020

§6 Övergripande målinriktning barn- och ungdomsnämnden - Uppföljningsmetoder

§7 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Bokslut

§8 Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021

§9 Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden

§10 Interkommunal ersättning Hylte kommun 2021

§11 Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Detaljbudget

§12 Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning

§13 ANDTS-riktlinje för Hylte kommuns skolor

§14 Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning och utveckling av utbildning Hylte 
kommun

§15 Ansökan om bidragsansökan från Bris region syd 2021

§16 Återrapportering anmälda ärenden - Modersmål

§17 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2021 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Lennart Ohlsson (C) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S). 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Anmälan av nya ärenden 
(2021 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ta emot ärendena. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) anmäler nya ärenden: 
- Ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att anställa en logoped 
- Ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda möjligheten till kameraövervakning på 
samtliga skolor i kommunen
Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar att ärendena från Stina Isaksson inte ska tas emot för beredning. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot ärendet om 
kameraövervakning. Ordförande finner att ärendet inte ska tas emot. Omröstning begärs och 
verkställs efter att följande beslutsgång godkänts: 
Den som röstar att ärendet inte ska tas emot röstar JA 
Den som röstar att ärendet ska tas emot röstar NEJ. 
 
Med röstsiffrorna 4 ja-röster, 1 nej-röst och 2 som avstod från att rösta finner ordförande att 
barn- och ungdomsnämnden har beslutat att inte ta emot ärendet. Omröstningsresultat finns 
som bilaga till protokollet.
 
Ordförande frågar därefter om barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot ärendet om 
logoped. Ordförande finner att ärendet inte ska tas emot. Omröstning begärs och verkställs 
efter att följande beslutsgång godkänts: 
Den som röstar att ärendet inte ska tas emot röstar JA 
Den som röstar att ärendet ska tas emot röstar NEJ. 
 
Med röstsiffrorna 6 ja-röster och 1 nej-röst finner ordförande att barn- och ungdomsnämnden 
har beslutat att inte ta emot ärendet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §2
Ärende: Anmälan av nya ärenden,  2021 BUN0008

Omröstningslista(or)
Kameraövervakning

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Kennerth Svensson (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Linda Svensson (L), ledamot X
Resultat 4 1 2

Logoped

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Kennerth Svensson (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Linda Svensson (L), ledamot X
Resultat 6 1 0
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Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 
(2021 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av redovisade delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sen förra 
sammanträdet med barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse redovisning av delegeringsbeslut
 Delegeringsbeslut ansvar 6000
 Ordförandebeslut delegeringsbeslut delvis fjärr-/distansundervisning Örnaskolan
 Ordförandebeslut delegeringsbeslut fjärr-/distansundervisning kulturskolan
 Ordförandebeslut delegeringsbeslut fortsatt stängning kulturskolan
 Ordförandebeslut pausad undervisning Unnaryds skola
 Ordförandebeslut fjärrundervisning/distansundervisning Örnaskolan
 Sammanställning delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 20201208-20210114
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar december 2020
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar januari 2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Meddelande och information 
(2021 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden
- Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (beslut från kommunfullmäktige)
- §155 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
- Samverkansprotokoll 2020-12-01
- Samverkansprotokoll 2021-01-12
- Protokoll MBL 2020-12-01
- Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
- Nya arvoden 2021
- Statsbidrag februari 2021
- Uppföljning klagomålshantering
- Redovisning kränkande särbehandling
- Sammanställning synpunkter och klagomål 2020
- Statistik barnomsorg 2020-12-31
- Elevprognos 2021-01-13

Information
- Information om statsbidrag
- Information om nybyggnationer
- Information från råden
- Information om barn- och ungdomskontorets arbete med pandemin
- Information om samverkan bästa skolan
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - februari
 Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 (KF-beslut inkl. bilagor)
 §155 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
 PROTOKOLL samverkan 20210112
 PROTOKOLL samverkan 20201201
 PROTOKOLL MBL 19 20201201
 Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
 Förtroendevalda 2021 Arvode
 Statsbidrag februari
 Uppföljningsbeslut klagomålshantering Hylte kommun

7 / 257 (25)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Sammanställning kränkande behandling juli - december 2020
 Avstämning kränkande behandling februari 2021
 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2020
 Redovisning upprättande plan för diskriminerande och kränkande behandling
 STATISTIK BARNOMSORG 2020-12-31 FRITIDS
 STATISTIK BARNOMSORG 2020-12-31 FÖRSKOLA
 STATISTIK BARNOMSORG 2020-12-31
 Elevprognos 2021-01-13

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Kvalitetsrapport 2019/2020 
(2021 BUN0037)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har gjort en lägesbedömning av samtliga skol- och 
verksamhetsformer inom barn- och ungdomsnämndens ansvar för läsåret 2019/2020. 
Kvalitetsrapporten avslutas med förslag på områden att långsiktigt arbeta vidare med.
 
Under dagens sammanträde har barn- och ungdomsnämnden gått igenom och diskuterat 
kvalitetsrapporten. 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse. Kvalitetsrapport 2019/2020.
 Ärendebeskrivning. Kvalitetsrapport 19/20 - En lägesbedömning av samtliga skol- och 

verksamhetsformer inom barn- och ungdomsnämndens ansvar.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Övergripande målinriktning barn- och ungdomsnämnden - 
Uppföljningsmetoder 
(2020 BUN0077)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att arbeta 
vidare med förslag på uppföljningsmetoder för beslut i nämnden vid ett kommande 
sammanträde. 

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde genomför barn- och ungdomsnämnden en diskussion kring 
uppföljning-/mätmetoder för den övergripande målinriktningen för barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Utifrån vad som kommer fram i diskussionen så kommer barn- och ungdomskontoret ta fram 
ett förslag på uppföljning-/mätmetoder som nämnden kommer ta ställning till vid ett 
kommande sammanträde. 

Handlingar i ärendet
 Uppföljningsmetoder övergripande målinriktning, diskussionsunderlag

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Bokslut 
(2020 BUN0001)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2020 till kommunstyrelsen.

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 593 
000 kr vilket är 0,2 procent i avvikelse.
 
Under sammanträdet är Lars Tingsmark, ekonomichef/tf. kommunchef, med och presenterar 
hur det preliminära bokslutet för hela kommunen ser ut. 

Handlingar i ärendet
 §3 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Bokslut
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2020
 Barn- och ungdomsnämnden Bokslut 2020 - 210223
 Grunduppdrag BUN bokslut 2020 - 20210223

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2020 till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021 
(2021 BUN0022)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera 858 000k 
kr av raminvesteringsbudget till 2021.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden ska ta ställning till om nämnden ska begära ombudgetering av 
investeringsmedel. 
 
Raminvesteringsprojekt 350
Barn och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden begär ombudgetering av 
resterande medel från 2020 á 858 tkr till 2021 års investeringsbudget.

Projekt 079, 080
Barn och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden inte begär någon 
ombudgetering av resterande medel.

Handlingar i ärendet
 §4 BUN AU Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021
 Tjänsteskrivelse- Ombudgetering raminvestering BUN
 Ombudgetering Raminvesteringar 2021 -  BUN

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera 858 000k 
kr av raminvesteringsbudget till 2021.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- 
och folkhälsonämnden 
(2021 BUN0021)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta flytta 165 000 kr från 
barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget samt 272 000 kr från barn- och 
ungdomsnämndens driftsbudget till kultur- och folkhälsonämnden 2021.

Beskrivning av ärendet
Det har uppmärksammats att medel behöver korrigeras mellan barn- och ungdomsnämnden 
och kultur- och folkhälsonämnden i och med omorganisering av verksamheterna Gymnasiet 
och Individ- och Familjeomsorg 2020.

Handlingar i ärendet
 §5 BUN AU Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden
 Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden Budget 2021
 Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden 2021 -  BUN

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta flytta 165 000 kr från 
barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget samt 272 000 kr från barn- och 
ungdomsnämndens driftsbudget till kultur- och folkhälsonämnden 2021.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Barn och ungdomskontoret
Kultur- och folkhälsokontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Interkommunal ersättning Hylte kommun 2021 
(2020 BUN0188)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar pris för Interkommunal ersättning/ bidragsbelopp för 
grundskolan, fritidshem och grundsärskolan 2021 enligt bifogat underlag. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver besluta om Hylte kommuns prislistor 2021 för 
bidragsbelopp/ interkommunala priser gällande grundskola, fritidshem, förskola och 
grundsärskolan.

Beräkning har gjorts med samma elevpeng som kommunen fördelar resurser till den egna 
verksamheten för undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider med tillägg för bland annat 
lokaler och administration.

Särskolans priser baseras på grundskolans med tillägg på 150 000 kr för integrerad elev som 
läser ämne och 250 000 kr för elev som läser ämnesområden.

Interkommunala priser och bidragsbelopp används främst av andra kommuner för fakturering 
till Hylte kommun av de elever som är folkbokförda i Hylte men har sin skolgång i annan 
kommun, samt för ersättning till privata aktörer i kommunen.

Handlingar i ärendet
 §6 BUN AU Interkommunal ersättning Hylte kommun 2021
 Tjänsteskrivelse - 210209 Interkommunala ersättningarar och bidragsbelopp 2021
 NY 210209 IKE Hylte 2021 - Förskola, Grundskola, Fritidshem
 Prislistor från Halmstad, Falkenberg och Gislaveds kommun
 §97 BUN Interkommunal ersättning Hylte kommun 2021
 NY 210209 IKE Hylte 2021 - Grundsärskola justerad moms

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar pris för Interkommunal ersättning/ bidragsbelopp för 
grundskolan, fritidshem och grundsärskolan 2021 enligt bifogat underlag. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Detaljbudget 
(2019 BUN0356)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om detaljbudget för 2021- 2024.
 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en fördelning av Detaljbudget 2021 per verksamhet 
samt plan för 2021-2024 gällande barn- och ungdomsnämnden.

Förslaget i detta dokument visar hur Barn- och ungdomskontoret valt att fördela den ram 
(REP 2021) som fullmäktige beslutade i december 2020. Det pågår ett arbete och 
genomlysning av BUNs samtliga verksamheter. Det kan därför ske vissa förändringar mellan 
de olika verksamheterna, förändringarna kommer redovisas och beslutas i BUN under året.

Resursfördelningsmodeller med 2021 års elevpeng för verksamheterna förskola, grundskola 
och fritidshem.

Handlingar i ärendet
 §7 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Detaljbudget
 Tjänsteskrivelse - 210209 Detaljbudget 2021-2024 BUN
 NY 210209 - REP 2021-2024 BUN Detaljbudget 2021
 NY 210209 - Förskola RFM 2021
 NY 210209 - Grundskola och fritidshem RFM 2021
 §96 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 Detaljbudget

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om detaljbudget för 2021- 2024.

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om resursfördelningsmodellerna 
gällande förskola, grundskola och fritidshem för 2021.

 
 
Protokollsanteckning
Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C) och Stina Isaksson (SD) deltar inte i beslutet samt 
lämnar följande protokollsanteckning:
Det är med stor oro vi tar del av detaljbudgeten. Förskolorna och skolorna har genomgått ett 
stålbad och nu försvinner 7 miljoner från budgeten eftersom det varit ett omställningsbidrag 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

under 2020, bidraget har främst nyttjats av rektorsområdet med flera små skolor som behövt 
det för att få ihop sin ekonomi. Majoriteten har i kommunfullmäktige 201210 lagt till ett 
sparbeting på 2,5 milj. utan att kunna uttala sig om vad vi i nämnden ska spara in på, (detta 
har skett i samtliga nämnder med krav på 1% effektivisering). I textmaterialet till 
detaljbudgeten kan vi utläsa att nämnden föreslås att inte göra några besparingar trots att det 
i tabellen ligger besparingar fördelad med 1.038 tkr på förskolan och 1.434 tkr på 
grundskolan i siffersammanställningen och vi inte få ett klart svar från majoriteten på om det 
sker eller inte sker en besparing.
Inga svar fanns heller på hur majoriteten anser att vi ska hålla budget 2021 på fritidshem 
som tilldelas 1 milj mindre i budget än utfall 2020, eller på hur särskolan ska hålla sin budget 
2021 på 6,7milj när utfallet 2020 var på 7,6milj och då var verksamheten mindre än vanligt 
pga att pandemin påverkade verksamheten.
Eftersom vi anser att det inte finns underlag för att fatta ett realistiskt beslut bestämde vi oss 
för att inte delta i beslutet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
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§12

Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning 
(2020 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till bokslut 
2020. 

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
 §8 BUN AU Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning
 Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2020 uppföljning
 Beslutsunderlag - Internkontrolluppföljning 2020 BUN
 Uppföljning internkontrollplan 2020
 Beslutsunderlag internkontrollplan BUN 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till bokslut 
2020. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
 

Paragrafen är justerad
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§13

ANDTS-riktlinje för Hylte kommuns skolor 
(2021 BUN0023)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ANDTS-riktlinje för Hyltes kommunala skolor.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har i Vision 2040 definierat att Hylte vill ge varje barn en god start i livet och 
fortsatt goda förutsättningar genom skolåren.

Samverkan Myndigheter i Hylte (SMIH) är ett nätverk bestående av representanter från 
elevhälsa, fritidsgård, folkhälsoutvecklare, polis och socialtjänst. Samverkansgruppen har 
tagit fram denna riktlinje som ett steg i att nå barn och unga som är i riskzon för ohälsa i ett 
tidigt stadie. Tidiga insatser är avgörande för att barn och unga inte ska börja använda 
narkotika, dopningsmedel och tobak, börja spela om pengar eller debutera tidigt med alkohol.

Syftet med riktlinjen är att all personal från årskurs 4 och uppåt ska veta hur personal ska 
agera både vid misstanke om eller när personal vet att en elev använder alkohol, narkotika, 
doping, tobak eller spelar om pengar (ANDTS).

Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden antar ANDTS-riktlinje 
för Hyltes kommunala grundskolor.

Handlingar i ärendet
 §11 BUN AU ANDTS-riktlinje för Hyltes kommunala skolor
 Tjänsteskrivelse ANDTS-riktlinje för Hyltes kommunala skolor
 ANDTS-riktlinje för Hyltes kommunala skolor
 Bilaga 1 ANDTS-plan med bilder
 Bilaga 2 ANDT på schemat
 Bilaga 3 Prata om spel
 Bilaga 4 Sammanställning datorspel
 Bilaga 5 Definitioner av lagrum

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ANDTS-riktlinje för Hyltes kommunala skolor.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
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Paragrafen är justerad
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§14

Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning och utveckling 
av utbildning Hylte kommun 
(2021 BUN0018)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar Redovisning av åtgärder med anledning av 
revisionsrapportens granskningsresultat med följande ändring: 
- Texten I barn- och ungdomsnämndens intern kontrollplan för 2020 kommer uppföljning att 
ske av hur enheternas systematiska kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer ska 
bytas ut mot Barn- och ungdomsnämnden tar med uppföljning av hur enheternas systematiska 
kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer i risk och väsentlighetsanalysen inför 
internkontrollen 2021.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har genomfört en fördjupad granskning av 
barn- och ungdomsnämndens styrning avseende resultat och likvärdig utbildning i 
grundskolan. Revisorernas samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har 
säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta inte 
sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna önskar ta del av de åtgärder som barn- och ungdomsnämnden avser att vidta med 
anledning av granskningsresultatet.

Handlingar i ärendet
 §10 BUN AU Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning och utveckling av 

utbildning Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse. Redovisning av åtgärder med anledning av revisionsrapportens 

granskningsresultat.
 Ärendebeskrivning. Redovisning av åtgärder med anledning av revisionsrapportens 

granskningsresultat
 Missiv revisionsgranskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och utveckling 

av utbildning
 Revisionsrapport barn- och ungdomsnämndens styrning och utveckling av utbildning 

Hylte kommun

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar Redovisning av åtgärder med anledning av 
revisionsrapportens granskningsresultat. 
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Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar om följande ändring: Texten I barn- och ungdomsnämndens intern 
kontrollplan för 2020 kommer uppföljning att ske av hur enheternas systematiska 
kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer ska bytas ut mot Barn- och 
ungdomsnämnden tar med uppföljning av hur enheternas systematiska kvalitetsarbete följer 
angivna rutiner och processer i risk och väsentlighetsanalysen inför internkontrollen 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Maria Hedins 
ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden har bifallit yrkandet.
 
Ordförande frågar därefter om barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt barn- och 
ungdomskontorets förslag till beslut, vilket ordförande finner att nämnden gör. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen

Paragrafen är justerad
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§15

Ansökan om bidragsansökan från Bris region syd 2021 
(2021 BUN0019)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS 
region Syd beviljas med 12 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
BRIS- Barnens rätt i Samhället har kommit in med en ansökan om verksamhetsbidrag för 
2021 om 35 000 kronor.

BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt 
och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Verksamheten är till stor del bidragsstyrd.

Ansökan om bidrag för verksamheten inom BRIS region Syd har tidigare beviljats från 
Hylte kommun. Barn- och ungdomsnämnden har för 2020 beviljat föreningen 12 000 kr i 
bidrag.

Handlingar i ärendet
 §9 BUN AU Ansökan om bidragsansökan från Bris region syd 2021
 Tjänsteskrivelse Ansökan Bris 2021
 Ansökningsbrev Bris region syd
 Bilageförteckning Ansökan Bris region syd
 Bris Budget Prognos 2021-2022
 Bris långsiktiga plan 2017- 2021
 BRIS stadgar 2019-05-18
 Bris årsberättelse 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS 
region Syd beviljas med 12 000 kronor.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Bris region Syd
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§16

Återrapportering anmälda ärenden - Modersmål 
(2020 BUN0036)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av information gällande modersmålsundervisning från 
barn-och ungdomskontoret samt beslutar att inte genomföra ändringar i policy för modersmål 
enligt Stina Isakssons förslag.

Beskrivning av ärendet
På Barn- och ungdomsnämnden 2020-09-22 anmälde Sverigedemokraternas Stina Isaksson ett 
nytt ärende. Stina lämnar förslag på en översyn av policy för modersmålsundervisning.

Barn- och ungdomskontoret har lämnat svar på dessa yrkanden.

Handlingar i ärendet
 §105 BUN Återrapportering anmälda ärenden - Modersmål
 Tjänsteskivelse Återrapportering anmälda ärenden - översyn av policy för 

modersmålsundervisning
 Ärendebeskrivning återrapportering anmälda ärenden - översyn av policy för 

modersmålsundervisning
 §76 BUN AU Återrapportering anmälda ärenden - Modersmål
 §67 BUN Anmälan av nya ärenden, modersmål + bilaga

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av information gällande modersmålsundervisning från 
barn-och ungdomskontoret samt beslutar att inte genomföra ändringar i policy för modersmål 
enligt Stina Isakssons förslag.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektor språkcentrum Linnéa Rosengren

Paragrafen är justerad
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§17

Övrigt 
(2021 BUN0006)

Beskrivning av ärendet
Presentation av ny chef för barn- och ungdomskontoret
I samband med sammanträdets början presenterar Ulf Nilsson sig, som är anställd som chef 
för barn- och ungdomskontoret sen årsskiftet. 
 
Bjuda in rektorer
Stina Isaksson (SD) väcker en fråga om att bjuda in rektorer till barn- och ungdomsnämndens 
sammanträde. Nämnden konstaterar att det faller in under arbetet med målinriktningen och 
deras uppföljningsmetoder. 
 
Ajournering
Mötet ajournerades för lunchpaus kl. 12:15-13:00. 
 

Paragrafen är justerad
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