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ÄRENDELISTA 
§48 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§49 Anmälan av nya ärenden 

§50 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Delårsbokslut 

§51 Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning 

§52 Remiss Motion Förskola på obekväm arbetstid 

§53 Remiss Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 

§54 Svar på granskning av elevhälsan Hylte kommun 

§55 Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin 

§56 Övrigt 
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§48 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Malin Svan (C) 
att justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S). 
Paragrafen är justerad 
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§49 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 BUN0008) 

  
Inga nya ärenden på dagens sammanträden.  
 

Paragrafen är justerad 

4 (13)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-07  
  

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§50 

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

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet 2021 till kommunstyrelsen. 
  
Barn och ungdomsnämnden godkänner överföring av budgetmedel om 200 tkr från förskolans 
verksamhet till centrala barn och elevhälsan. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att redigera bokslutstexten, den sammanfattande 
texten och grunduppdraget utifrån diskussionen på dagens sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet 
med 1 548 000 kr, vilket är 1,0 procent i avvikelse mot periodens budget. Jämfört med 
föregående års utfall samma period är utfallet 11 630 000 kr lägre. 
 
Vid årets slut beräknar barn- och ungdomsnämnden ingen avvikelse efter analys av utfallet 
efter åtta månader. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2021 
 Delårsbokslut 2021Barnochungdomsnämnden. 
 Grunduppdrag 2021-09-03 
 Beslutsunderlag uppföljning intern kontrollplan delårsbokslut 2021 
 Sammanfattning delår 2021 BUN 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet 2021 till kommunstyrelsen. 
  
Barn och ungdomsnämnden godkänner överföring av budgetmedel om 200 tkr från förskolans 
verksamhet till centrala barn och elevhälsan. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning  
(2021 BUN0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2021.  
  

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 2021 uppföljning 
 Beslutsunderlag uppföljning intern kontrollplan delårsbokslut 2021 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2021.  
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Remiss Motion Förskola på obekväm arbetstid  
(2021 BUN0073) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag på svar och anser motionen besvarad. 
  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår:  

 Att Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i 
behov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att bosätta 
sig i centralorten eller på någon av de omkringliggande orterna.  

 Att Hylte kommun tillhandhåller barnomsorg på obekväm arbetstid till de 
kommunmedlemmar som är i behov av detta utöver ordinarie tid på förskolan. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 oktober 
2021. 
  
Remissvar: 

 Att Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i 
behov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att bosätta 
sig i centralorten eller på någon av de omkringliggande orterna.  

Svar: Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de som är i behov av det och gör en 
ansökan. Förskolor finns i Torup, Rydöbruk, Kinnared, Landeryd, Långaryd, Unnaryd och 
Hyltebruk. Förskolorna har öppettider 06.00-18.00 (lokala avvikelser kan förekomma). 
  

 Att Hylte kommun tillhandhåller barnomsorg på obekväm arbetstid till de 
kommunmedlemmar som är i behov av detta utöver ordinarie tid på förskolan. 

Svar: Kantarellens förskola i Hyltebruk är den förskola i Hylte Kommun som bedriver 
kvällsomsorg. Kantarellens förskola har öppet till 21.30 för de som behöver barnomsorg 
utöver ordinarie tid, oavsett tillhörande förskola. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse svar på remiss förskola på obekväm arbetstid 
 Motion förskola på obekvärm arbetstid 
 §73 KSAU Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss 
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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag på svar och anser motionen besvarad. 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Remiss Handlingsplan mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld & förtryck  
(2021 BUN0137) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner remissvaret och överlämnar svar till kultur- och 
folkhälsokontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget har tagits fram i dialog med 
tjänstepersoner inom socialtjänsten i syfte att inventera och kartlägga olika behovs- och 
utvecklingsområden. 
  
Utifrån de nationella målsättningarna, samt lokala behov och prioriteringar har följande 
fokusområden identifierats för att utveckla och förbättra arbetet mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck i Hylte kommun: 1) Våldsförebyggande arbete, 2) Skydd och 
stöd, 3) Insatser riktade till våldsutövare, 4) Kunskap och kompetens och 5) Samverkan. Med 
varje fokusområde följer ett antal åtgärdsförslag. 
  
Förslaget är att handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige, att den gäller under 
perioden 2022- 2026 och att en årlig uppföljning av handlingsplanen görs. Förslaget har 
skickats till barn- och ungdomsnämnden för remiss och svar ska vara inlämnat till kultur- och 
folkhälsokontoret senast den 25 september 2021. 
 
Barn- och ungdomsnämnden anser att förslaget till handlingsplan är bra, den skapar samsyn 
inom hela Hylte kommun och skapar även samverkan inom området. Det är bra att 
handlingsplanen har fokusområden med åtgärder och vem som ska utföra dem. 
Det är bra att det tydligt framgår att förskola och skola har ett ansvar för att både prata om 
normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och övriga maktstrukturer 
men också att utveckla det förebyggande arbetet för att uppmärksamma våld i nära relationer 
samt hedersrelaterat våld och förtryck inom förskola/skola. Det är viktigt med 
utbildningsinsatserna bland personal och att de är kontinuerliga eftersom det finns en 
personalomsättning och kunskap behöver uppdateras och personal behöver påminnas. Det är 
viktigt att det framgår att man ser alla inblandade individer i varje ärende, så att man inte 
glömmer bort barnen då huvudärendet rör/behandlar vuxna. 
 
För att kunna arbeta med frågorna ute i våra verksamheter behövs som vi nämnt ovan, 
kompetensutveckling/utbildning inom området men det är även viktigt att det avsätts resurser 

9 (13)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-07  
  

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

för arbetet, både inom skola men även inom socialtjänst. Inom förskola och grundskola 
behöver man arbeta med det förebyggande värdegrundsarbetet för att barn och elever ska veta 
vad som är rätt och fel, hur det ska kännas när det är rätt och fel. Det behövs även resurser för 
att kunna ta hand om dessa ärenden när de uppstår, vi behöver ha vuxna som finns, har 
kompetens och tid att se och lyssna på våra barn och elever. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse svar remiss handlingsplan mot våld i nära relationer 
 §53 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2022-2026 
 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-

2026 
 Tjänsteskrivelse Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022-2026 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner remissvaret och överlämnar svar till kultur- och 
folkhälsokontoret. 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Svar på granskning av elevhälsan Hylte kommun  
(2021 BUN0131) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till revisonen gällande granskning av 
huvudmannens styrning och ledning av elevhälsan. 

Beskrivning av ärendet 
En granskning av elevhälsan inom grundskolan i Hylte Kommun har gjorts och delgavs barn- 
och ungdomsnämnden 2021-05-25. Granskningen visar på att barn- och ungdomsnämnden 
inte helt säkerställer att elevhälsan inom grundskolan bedrivs ändamålsenligt. 
  
Revisorerna önskar att skriftligt få ta del av de åtgärder som barn-och ungdomsnämnden avser 
att vidta med anledning av granskningsresultatet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse svar till revisionen gällande granskning av huvudmannens styrning 

och ledning av elevhälsan 
 Svar till revisionen gällande granskning av huvudmannens styrning och ledning av 

elevhälsan. 
 Missiv Revisionsrapport Granskning av huvudmannens styrning och ledning av 

elevhälsan 
 Revisionsrapport Granskning av elevhälsan Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till revisonen gällande granskning av 
huvudmannens styrning och ledning av elevhälsan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av 
pandemin  
(2021 BUN0133) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till Hylte kommuns revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer gav EY i uppdrag att granska Hylte kommuns krisledning och dess 
hantering av pandemin. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig krisledning samt kartlägga hanteringen av 
pandemin under 2020 fram till februari 2021. 
  
Utifrån granskningsresultatet vill revisionerna ha svar från Barn- och ungdomsnämnden på 
följande frågor. 

 Hur säkerställer ni att riktlinjer för krishantering revideras löpande och följer den 
kommunövergripande riktlinjen? 

Svar: Barn- och ungdomskontorets riktlinje revideras varje mandatperiod efter att den 
kommunövergripande riktlinjen är reviderad. Riktlinjen ska följas upp varje år. Ansvarig är 
kontorets säkerhetshandläggare. 

 Hur kommer ni att utvärdera ärendehanteringsprocessen och beslut tagna under 
pandemin? 

Svar: En granskning av de beslut som är tagna av ordförande/BUNAU/BUN kommer att 
göras under hösten 2021 och presenteras för BUN i november. Granskningen synar om 
besluten är tagna enligt delegeringsordningen och om BUN informerats på rätt sätt.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin. 
 Missiv Granskning av kommunernas krisledning och hantering av pandemin 
 Granskningsrapport Hylte krisberedskap 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till Hylte Kommuns revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
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§56 

Övrigt  
(2021 BUN0006) 

  
Förändringar  
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om kommande förändringar på tjänster inom 
barn- och ungdomskontoret.  
 

Paragrafen är justerad 
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