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Protokollet omfattar §§181-194

1 / 22



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§181 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§182 Anmälan av nya ärenden

§183 Anmälan om fattat ordförandebeslut

§184 Meddelanden och information september 2019

§185 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalite - Delårsbokslut 2019

§186 Resultat och ekonomisk plan REP 2020-2022 - taxor

§187 Intern kontrollplan 2019

§188 Budget i balans september 2019

§189 Remiss motion ökad psykisk ohälsa bland barn och unga

§190 Utvärdering av mobila teamet

§191 Resursskola

§192 Riktlinje skolskjuts

§193 Revisionens granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter Hylte kommun

§194 Övrigt
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Mötesdatum sid 3
2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens fastställer ärendelista och utser Malin Svan (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 4
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182

Anmälan av nya ärenden 
(2019 BUN0010)

Beslut
Inga nya ärenden anmäls vid mötet.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 5
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

Anmälan om fattat ordförandebeslut

Beskrivning av ärendet

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 6
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

Meddelanden och information september 2019 
(2019 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden:
Tjänsteskrivelse meddelanden och information september 2019
Kvartalsrapport skolskjuts Hylte Q2 2019
Sammanställning placerade barn 2019-08-31
Statistik barnomsorg 2019-08-31
Elevprognos 2019-09-09

Handlingar i ärendet
 Meddelanden och information september
 Kvartalsrapport Skolskjuts  Hylte Q2 2019
 Sammanställning placerade barn 2019-08-31
 Statistik barnomsorg 2019-08-31
 Elevprognos 2019-09-09

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalite - Delårsbokslut 2019 
(2019 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn och ungdomsnämnden beslutar 
att:
Barn och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet 2019 till kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se över 
resursfördelningsmodellen för barn- och elevpeng samt se över om det går att hitta en modell 
för att fördela utifrån strukturella förutsättningar. 
Barn- och ungdomsnämnden ger skolenheterna att informerar nämnden hur man jobbar med 
elevråd och hur elevers tankar och idéer tas till vara på enheterna till nämnden i november.
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att fördjupa sig i nyckeltal KF37 och redovisar till 
nämnden i december varför andelen godkända SFI-elever är så låg.

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomsnämnden redovisar i delårsbokslutet efter åtta månaders utfall en negativ 
avvikelse med 14 721 tkr jämfört med periodens budget.
Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 17 807 tkr vilket är 5,1 procents avvikelse 
mot budget. Till stor del beror avvikelserna på institutionsplaceringar, gymnasieskolans 
verksamheter, grundskolan och minskade migrationsintäkter.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse uppföljning och redovisning delårsbokslut 2019
 Grunduppdrag 2019-09-13
 BUN Delårsbokslut 2019

Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet 2019 till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för barn- och elevpeng samt se över om det går 
att hitta en modell för att fördela utifrån strukturella förutsättningar. 

Tilläggsyrkanden
Malin Svan (C) yrkar att skolenheterna informerar nämnden hur man jobbar med elevråd och 
hur elevers tankar och idéer tas till vara på enheterna till nämnden i november.
Malin Svan (C) yrkar att kontoret får i uppdrag att fördjupa sig i nyckeltal KF37 och redovisar 
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Mötesdatum sid 8
2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

till nämnden i december varför andelen godkända SFI-elever är så låg.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
kontorets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller kontorets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Maria 
Hedins (S) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Malin 
Svans (C) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Malin 
Svans (C) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 9
2019-09-17

Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186

Resultat och ekonomisk plan REP 2020-2022 - taxor 
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta taxor 2020 enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Taxor inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska årligen revideras.
Gällande maxtaxa barnomsorg: Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om 
inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och 
motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande 
bidragsår. Det innebär att blir det ändringar gällande högsta avgiften kommer taxedokumentet 
att uppdateras efter besked från Skolverket.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse taxor 2020
 Ärendebeskrivning Taxor 2020

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar taxor 2020 enligt förslag.

Ändringsyrkande
Malin Svan (C) yrkar att en taxa på 550kr tas ut på Kulturskolan när man väljer ett andra 
ämne. Intentionen med detta yrkande avser att öka Kulturskolans budget för att möjliggöra 
fler kulturella event för skolorna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§187

Intern kontrollplan 2019 
(2019 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden tar del av uppföljning intern 
kontrollplan kopplat till delårsbokslut 2019.

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 2019
 Beslutsunderlag - Intern kontroll uppföljning delår 2019
 Uppföljning internkontrollplan 2019 delår BUN

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2019.

Beslutet skickas till 
Barn-och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§188

Budget i balans september 2019 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att nämnden ger presidiet i uppdrag att tillsammans med kontoret och ekonomienheten 
bestämma hur uppföljningen av arbetet med att nå budget i balans kan redovisas på ett 
tydligare och med lättförståeligt sätt. 

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomskontoret redogör tillsammans med ekonomi och personalenheten hur 
arbetet fortgår med ärendet budget i balans.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Budget i balans
 Budget i balans – personalförändringar, ekonomisk effekt och statsbidrag
 En budget i balans- räkenskaper per ansvar
 Statsbidrag sammanställning 20190912
 Budget i balans - Statsbidrag
 Budget i balans - lokalstrategi

Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnd ger presidiet i uppdrag att tillsammans 
med kontoret och ekonomienheten bestämma hur uppföljningen av arbetet med att nå budget i 
balans kan redovisas på ett tydligare och med lättförståeligt sätt. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§189

Remiss motion ökad psykisk ohälsa bland barn och unga 
(2019 BUN0247)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionens punkter 1, 2 och 5 och att punkterna 3 och 4 anses 
besvarade.
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att svaret på punkt 4 ska utvecklas till nästa nämnd.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen gällande Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga som lämnats 
in av Stina Isaksson (SD). Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18/10 -
2019.
Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga elevens 
mående.
Svar: Skolan kan erbjuda samtal med kurator, det är inte något vi kan tvinga elever till. Elever 
som är i behov av möte med kurator erbjuds detta.
Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej 
heller hjälpen vara det.
Svar: Elevhälsan inom skolan är verksam under skoltid. Under övrig tid får vårdnadshavare 
och barn och ungdomar vända sig till de övriga instanser som kan hjälpa dem med de frågor 
som uppstår, tex Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och sjukvården.
Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. 
Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.
Svar: Samtliga skolor i Hylte kommun har elevhälsoteam som består av bla skolsköterska, 
kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamen arbetar med arbetslagen och lärarna i skolan för 
att fånga upp och kartlägga elevers mående och se till att elever får de rätta förutsättningarna 
för sin utbildning. Elevhälsoteamen utbildar/fortbildar övrig personal på skolorna inom olika 
ämnesområden, bla om elevers psykiska ohälsa. Rektorerna bestämmer om fortbildning för 
sin egen personal utifrån vilka behov som finns på enheten för att kunna klara av uppdragen i 
skolan.
Att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser stämmer av med 
varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.
Svar: Ovan nämnda elevhälsoteam träffas återkommande för uppföljning, utvärdering och 
upprättande av nya handlingsplaner. Elevhälsoteamen sköter därmed redan den uppgiften 
idag.
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Att berörd nämnd ges i uppdrag att organisera samt applicera ovanstående på kommunens 
skolor.
Svar: Barn- och ungdomsnämnden ser att punkt 1 och 2 inte är genomförbara och punkt 3 och 
4 åtgärdas i verksamheterna i dagsläget.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland och unga
 §184 KSAU Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och 

unga - på remiss
 Motion psykisk ohälsa

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionens punkter 1, 2 
och 5 och att punkterna 3 och 4 anses besvarade.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att svaret på punkt 4 ska 
utvecklas till nästa nämnd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt kontorets förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§190

Utvärdering av mobila teamet 
(2019 BUN0165)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden tar del av utvärdering av 
mobila teamet och överlämnar den till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har utvärderat verksamheten Mobila teamet. Utvärderingen 
delges Barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utvärdering av mobila teamet
 Ärendebeskrivning Utvärdering av mobila teamet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering av mobila teamet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Enhetschef IFO barn och unga

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§191

Resursskola 
(2019 BUN0274)

Beslut
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick 2019-03-26, i uppdrag av Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott att utreda olika förslag på hur en resursskola kan inrättas inom grundskolan i 
Hylte kommun.
Barn- och ungdomskontoret ska kostnadsberäkna en resursskola och vilka besparingar som 
samtidigt skulle ske på skolenheterna.
2019-06-18 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Barn- och ungdomsnämnden, att 
utredningen om resursskola ska skickas till budgetberedningen inför justeringen i november.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Resursskola
 §59 BUN AU Anmälan av nya ärenden
 Ärendebeskrivning Resursskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på organisation för resursskola inom Barn- och 
ungdomskontoret samt de besparingar som införandet av resursskola kommer generera på 
skolenheterna.
Barn- och ungdomsnämnden skickar utredningen till budgetberedningen inför justeringen i 
november.

Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer grundskola inom Barn- och ungdomskontoret
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Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§192

Riktlinje skolskjuts 
(2018 BUN0049)

Beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del information om rutin gällande kompisåkning.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar riktlinje gällande 
självskjuts samt enligt följande att-satser:
- att riktlinjen ändras så att även vårdnadshavare kan initiera möjligheten till självskjuts. 
Självskjutsförslaget är till för att underlätta för familjen inte ett sätt för kommunen att spara 
pengar.
- att ersättningen utgår från hemmet till den skolenhet eleven är placerad på enligt 
skatteverkets normer för skatterfri mil-ersättning. Om vårdnadshavare övertar ansvaret för 
transporten till och från hem och skola torde det inte spela någon roll vem som kör eleven. 
Ska vårdnadshavare anpassa sina arbetstider efter skolgång, pussla med andra anhöriga för att 
lösa skjuts vid ev sjukdom och ledighet eller när arbetstiderna inte är förenliga med skolans 
tider så bör man ersättas med den skattefria delen oavsett förbipasserande tillfällen eller ej, då 
kommunen troligen besparas en kostnad av skolskjuts då det krävs särskilda skäl att få 
självskjuts beviljad.
- att ersättning betalas ut månadsvis nästkommande månad
- att när terminen är slut kontrollerar skolskjutshandläggare eventuell heldagsfrånvaro och 
reglerar december och juni månad med ev avdrag (utbetalning januari och juli)
- att kontrollera närvaro varje månad tenderar att bli en onödigt kostsam administration till ett 
förhållandevis lågt belopp som utbetalas. Att dessutom lägga på vårdnadshavarna att de ska 
inkomma med en ansökan varje månad för utbetalning ökar även belastningen av 
vårdnadshavare som redan kan befinna sig i en stressad vardag med barn med särskilda 
behov.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-05-21 att införa självskjuts med att det ska ske 
på initiativ från kommunen. Kontoret fick i uppdrag att göra riktlinje för självskjuts.
Kontoret fick vidare uppdraget att ta fram förslag på rutin för vad som gäller när elev åker 
med i mån av plats. Barn- och ungdomskontoret föreslår att man benämner elev som åker med 
i mån av plats för kompisåkning för att enkelt förstå vad som åsyftas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Riktlinje skolskjuts 2018
 Rutin och handläggning gällande kompisåkning
 Riktlinje självskjuts
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Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Rutin självskjuts
 Beslut om självskjuts grundskola
 Ersättning självskjuts till och från grundskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del information om och riktlinje gällande självskjuts.

Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår 
kontorets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.
Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar följande att-satser:
- att riktlinjen ändras så att även vårdnadshavare kan initierar möjligheten till självskjuts. 
Självskjutsförslaget är till för att underlätta för familjen inte ett sätt för kommunen att spara 
pengar.
- att ersättningen utgår från hemmet till den skolenhet eleven är placerad på enligt 
skatteverkets normer för skatterfri mil-ersättning. Om vårdnadshavare övertar ansvaret för 
transporten till och från hem och skola torde det inte spela någon roll vem som kör eleven. 
Ska vårdnadshavare anpassa sina arbetstider efter skolgång, pussla med andra anhöriga för att 
lösa skjuts vid ev sjukdom och ledighet eller när arbetstiderna inte är förenliga med skolans 
tider så bör man ersättas med den skattefria delen oavsett förbipasserande tillfällen eller ej, då 
kommunen troligen besparas en kostnad av skolskjuts då det krävs särskilda skäl att få 
självskjuts beviljad.
- att ersättning betalas ut månadsvis nästkommande månad
- att när terminen är slut kontrollerar skolskjutshandläggare eventuell heldagsfrånvaro och 
reglerar december och juni månad med ev avdrag (utbetalning januari och juli)
- att kontrollera närvaro varje månad tenderar att bli en onödigt kostsam administration till ett 
förhållandevis lågt belopp som utbetalas. Att dessutom lägga på vårdnadshavarna att de ska 
inkomma med en ansökan varje månad för utbetalning ökar även belastningen av 
vårdnadshavare som redan kan befinna sig i en stressad vardag med barn med särskilda 
behov.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomskontorets arbetsutskott bifaller eller avslår 
yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutshandläggare Nancy Bertilsson

Paragrafen är justerad
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§193

Revisionens granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter 
Hylte kommun 
(2019 BUN0174)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar de upprättade och 
reviderade riktlinjer och rutiner som krävs för att säkerställa att avgifterna blir korrekt 
redovisade inom Barn- och ungdomskontoret.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har genomfört en fördjupad granskning 
avseende debitering av avgifter inom barn- och ungdomsnämnden. Syftet var att besvara 
frågan om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom barn- och ungdomsnämnden 
är tillräcklig.
Granskningen visar att den interna kontrollen vid debitering av avgifter inte är helt tillräcklig, 
då kontroller vid debiteringsprocessen inte är tillräckligt dokumenterade. Delar av 
debiteringsverksamheten är manuell och bör systematiseras för att stärka den interna 
kontrollen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att skapa 
rutiner för kontroller och uppföljning som behövs för att säkerställa att avgifterna blir korrekt 
redovisade. Rutiner redovisas på nämnd i september 2019.
Rutiner för kontroller och uppföljning som behövs för att säkerställa att avgifterna blir korrekt 
redovisade är upprättade enligt nedan.
Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg har reviderats.
Ny rutin för säkerställande av inskrivning av taxor har upprättats,
Ny rutin för inkomstkontroll har upprättas samt
Ny rutin för stickprovskontroll av fakturahantering har upprättas.
Anvisningar i rutinerna belyser den interna kontrollens organisation, innehåll och utformning
Ett årshjul för arbetet har upprättats.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Revisionens granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter 

Hylte kommun
 Riktlinje för kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i barnomsorg
 Årshjul för debitering av barnomsorgstaxa
 Rutin för stickprovskontroll av fakturahantering barnomsorgen
 Rutin för säkerställande av inskrivning av taxor
 Rutin för inkomstkontroll barnomsorgen
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av de upprättade och reviderade riktlinjer och rutiner som 
krävs för att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade inom Barn- och 
ungdomskontoret.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§194

Övrigt 
(2019 BUN0006)

Malin Svan (C) ställer fråga om ärendet om arbetsmiljö.

Paragrafen är justerad
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