
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-24

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Hedin

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Malin Svan
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Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-24
Datum för anslags 
uppsättande

2020-03-31 Datum för anslags 
nedtagande

2020-04-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-16:00

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD) §§17-18, Lennart 
Ohlsson (C), Linda Svensson (L), Turid Brodin (V) §§18-28 §17 ersätter 
Kennerth Svensson (V), Mikael Ingvarsson (SD) §§19-28

Ej tjänstgörande ersättare Mikael Ingvarsson (SD) §§17-18
Maria Mattson Linde (L)

Övriga närvarande Ann-Christin Johansson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert) §§20-28
Terese Borg (controller) §21, §23
Daniel Bjuvstam (tf ekonomichef) §21, §23
Martin Boberg (kvalitetsutvecklare) §§17-19
Anton Larsson (sekreterare)

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-03-30   

Protokollet omfattar §§17-28
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Mötesdatum
2020-03-24

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§17 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§18 Anmälan av nya ärenden

§19 Meddelande och information mars

§20 Anmälan delegeringsbeslut Barn- och ungdomskontoret mars 2020

§21 REP 2020-2023 BUN – omfördelning budget 2020

§22 Intern kontrollplan 2020

§23 Budget i balans

§24 Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2020

§25 Återrapportering anmälda ärenden – Särskilda undervisningsgrupper

§26 Återrapportering anmälda ärenden - Arbetsmiljöförhållanden Örnaskolan

§27 Övrigt

§28 Extraärende: Fyllnadsval av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2020 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger till ärendet "Fyllnadsval av barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott" och fastställer ärendelistan. Barn- och ungdomsnämnden utser Malin Svan 
(C) att tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-03-24

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Anmälan av nya ärenden 
(2020 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot ärendena för beredning

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) anmäler tre ärenden:
 
- Hur går det ute på skolenheterna nu när halva omställningsarbetet är genomfört? Med 
tanke på det alarmerande brevet från personalen på Unnaryds skola.
 
- Resursskolan, hur fortlöper arbetet? Hur ska den utformas, vi borde följa det arbetet för att 
det ska bli så bra som möjligt.
 
- Bortplockning av anmälningsplikt vid hög frånvaro på skolorna, då Covid-19 smittan 
medfört att elever skickas hem vid minsta symptom.

Paragrafen är justerad
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2020-03-24

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Meddelande och information mars 
(2020 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information:

13.30 Diskussion om övergripande mål för nämnden

Information om statsbidrag (stående punkt)
Information om nyrekryteringar (stående punkt)
Information om nybyggnationer (stående punkt)
Information från råden (stående punkt)
Information samverkan bästa skola (stående punkt)

Information om Corona
Skrivelse om nedskärningar i skolan

Meddelande:

Dataskyddsombudets granskningsrapport – Hylte kommun 2019

Dataskyddsombudets granskningsrapport – Följebrev – Hylte kommun 2019

Verksamhetsberättelse POSOM 2019
Protokoll folkhälsorådet 7 okt 2019
Protokoll folkhälsorådet 12 dec 2019
§43 KSAU Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med goda 
resultat - på remiss
Statsbidrag mars
Protokoll MBL 19 20200218.
Protokoll samverkan 20200218
Protokoll samverkansmöte 20200303
Protokoll MBL 19 20200303

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information mars
 Dataskyddsombudets granskningsrapport - Hylte kommun 2019
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Dataskyddsombudets granskningsrapport - Följebrev - Hylte kommun 2019
 Verksamhetsberättelse POSOM 2019
 Protokoll folkhälsorådet 7 okt 2019
 Protokoll folkhälsorådet 12 dec 2019
 §43 KSAU Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med 

goda resultat - på remiss
 Statsbidrag mars
 Protokoll MBL 19 20200218.
 Protokoll samverkan 20200218
 Protokoll samverkansmöte  20200303
 PROTOKOLL MBL 19 20200303

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Anmälan delegeringsbeslut Barn- och ungdomskontoret mars 2020 
(2020 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut Barn- och ungdomskontoret mars 2020
 Anställningar BUN februari 2020
 Delegeringsbeslut - Kråkbergsskolan mars 2020
 Delegeringsbeslut Kränkande behandling mars 2020
 Utdelning skolfond 2019
 Anmälningslista delegeringsbeslut 2020 mars Unnaryd
 Anmälningslista delegeringsbeslut 2020 mars Landeryd
 Delegeringsbeslut Platina 2019-02-15 - 2020-03-15

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

REP 2020-2023 BUN – omfördelning budget 2020 
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del och beslutar om omfördelning av detaljbudget 2020.

Beskrivning av ärendet
Omfördelning av detaljbudget 2020 per verksamhet samt fördelning av tilläggsbudget om 7 
000 tkr för omställningsarbetet i grundskolan 2020 per ansvar.

Handlingar i ärendet
 §14 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 

ungdomsnämnden - omfördelning budget 2020
 Tjänsteskrivelse REP 2020-2023 BUN - omfördelning budget
 REP 2020-2023 BUN - omfördelning vht  20200227

 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
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§22

Intern kontrollplan 2020 
(2020 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalys 2020 och antar förslag 
till intern kontrollplan 2020.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år. Ny intern kontrollplan för 2020 ska vara besluten i Barn- och ungdomsnämnden.
Ny intern kontrollplan grundar sig på barn-och ungdomskontorets risk- och 
väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.

Handlingar i ärendet
 §16 BUN AU Intern kontrollplan 2020
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2020
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys BUN 2020
 Beslutsunderlag internkontrollplan BUN 2020

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Budget i balans 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av muntlig information i ärendet budget i balans.

Beskrivning av ärendet
I ärendet ges muntlig redovisning av lägesbild kring handlingsplaner och hur arbetet med 
ekonomisk uppföljning 2020 pågår i nuläget.

Handlingar i ärendet
 §17 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
 Tjänsteskrivelse Budget i balans

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§24

Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2020 
(2020 BUN0035)

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 
2020

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 2019 beviljat föreningen 12 000 kr i bidrag.

Handlingar i ärendet
 §18 BUN AU Bidrag till Bris region syd 2020
 Tjänsteskrivelse Bidrag till Bris region syd 2020
 Ansökan om bidrag till Bris region syd 2020

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret

Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Återrapportering anmälda ärenden – Särskilda 
undervisningsgrupper 
(2020 BUN0036)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar svaren kring ”Särskilda
undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd” då arbetet gällande resursskola
redan pågår.

Beskrivning av ärendet
På barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-02-11 anmälde Centerpartiets Malin Svan 
och Lennart Ohlsson ett nytt ärende.

"Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd”

För ett år sedan signalerade vi i Centerpartiet om behovet av en resursskola alternativt ett par 
särskilda undervisningsgrupper. Elever med sociala-, emotionella svårigheter eller någon form 
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, klarar inte av en ordinär skolgång på flera av våra 
grundskolor. Föräldrar, elever och anställda på skolorna har vittnat om behovet av mindre 
grupper för de som inte klarar av en skola med många elever eller befinna sig i en orolig 
klass. Att få rätt stöd och förutsättningar för sina behov och utmaningar är grundläggande för 
att kunna fungera och uppnå målen i skolan.

Utöver att vi tror att särskilda undervisningsgrupper i kommunen är en vinst för alla elevers

studiero och måluppfyllelse ser vi nu med stor oro på Örnaskolans utveckling med dagar av

inhyrd ordningsvakt, avstängda elever, dålig arbetsmiljö för både elever och personal, en

organisation som inte klarar av att jobba tillräckligt mycket förebyggande utan allt för ofta får

agera ”brandsläckare”.

Vi yrkar därför att:

- Barn – och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att jobba för en start av särskilda 
undervisningsgrupper.
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- Barn- och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att ta fram en plan för ansökan av 
medel från statsbidraget ”likvärdig skola” till undervisningsgrupper

- Barn- och ungdomsnämnden informerar kommunstyrelsen om situationen på våra skolor och 
det eventuella risktagandet i att förlita sig på statsbidraget."

Barn- och ungdomskontoret har redan idag särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan 
där man utifrån upprättat åtgärdsprogram har gjort anpassningar för elevens bästa. Barn- och 
ungdomskontoret anser att uppdraget är utfört då planering för resursskola pågår och man 
hoppas att starta verksamheten under mars/april månad.

I handlingsplanen för statsbidraget Likvärdig skola 2020 har barn- och ungdomskontoret lagt 
in uppstart av stödjande resursenhet och ansökt om 4 320 000 kr.
Barn- och ungdomsnämnden har återkommande samråd med Kommunstyrelsen där man 
kontinuerligt informerar om osäkerheten kring statsbidrag.

Handlingar i ärendet
 §19 BUN AU Återrapportering anmälda ärenden – Särskilda undervisningsgrupper
 Tjänsteskrivelse Återrapportering anmälda ärenden - Särskilda undervisningsgrupper
 §2 BUN AU Anmälan av nya ärenden

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§26

Återrapportering anmälda ärenden - Arbetsmiljöförhållanden 
Örnaskolan 
(2020 BUN0036)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta svaren på frågorna gällande 
arbetsmiljöförhållanden Örnaskolan och att barn- och ungdomsnämnden ger kontoret
i uppdrag att ha fortsatt dialog för samverkan med personalen på fritidsgården och
socialtjänsten och uppmanar kontoret att återkoppla till nämnden under hösten i ärendet.

Beskrivning av ärendet
På barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-02-11 anmälde Centerpartiets Malin Svan 
och Lennart Ohlsson ett nytt ärende.

"Arbetsmiljöförhållande på Örnaskolan

Samhället, kommunchefen och anställda på Örnaskolan signalerar om problematiken som 
finns på enheten. Ledningen på Örnaskolan har nu haft ett par år på sig att försöka få ordning 
och reda efter det stora inflödet av elever 2015-2016 (det var de två åren som var mest väl?) 
men turbulensen fortsätter med avstängningar av elever, personal som slutar, vakter som hyrs 
in, elever som inte når sina mål etc.

Centerpartiet har lyft frågan om elevers och anställdas arbetsmiljöförhållande både på möten 
vid upprepade tillfällen och även försökt ha dialog med majoriteten om situationen men inte 
fått något gensvar i frågan. Vi anser det oerhört besvärande att nämnden som har ansvar över 
enheten inte får informationen om turbulensen utan man får t.ex. information om 
ordningsvakt, ev avsägelse av arbetsmiljöansvaret från rektorn, via P4 Halland. Nämnden 
behöver uppdateras regelbundet i liknande situationer.

Efter besök på enheten kan vi konstatera att behoven är många, allt från att jobba 
förebyggande mot skadegörelse och nedskräpning till att flera elever uttryckte brist på tillit 
och trygghet i kombination med att det varken finns någonstans att vistas för eleverna på ledig 
tid eller något att sysselsätta sig med.

Vi yrkar därför

-att barn-och ungdomskontoret jobbar för att öka samverkan med fritidsgårdens personal för

att skapa rastaktiviteter
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- att barn-och ungdomskontoret jobbar för att öka samverkan med socialtjänstens personal för

att öka deras närvaro på skolan

- att barn-och ungdomskontoret avslutar möjligheten att hyra ut aulan till förmån för att

eleverna ska ha tillgång till det utrymmet på ledig tid

- att barn-och ungdomskontoret ser till att det återinförs papperskorgar på andra våning i

skolenheten för att minska nedskräpningen

- att barn-och ungdomskontoret genomför medarbetarenkäten som kommunen brukar

genomföra i oktober.
-att barn-och ungdomskontoret löpande ger nämnden information om missförhållanden i

arbetsmiljön på nämndens enheter

- att barn-och ungdomskontoret genomför en uppföljning av mentorskapet där man

sammanställer tankar från mentorer, pedagoger och elever. Nämnden behöver få återkoppling 
på om mentorskapet blev som det var tänkt och vad som behöver utvecklas och vad som 
fungerar bra och mindre bra."

Handlingar i ärendet
 §20 BUN AU Återrapportering anmälda ärenden - arbetsmiljöförhållanden 

Örnaskolan
 Tjänsteskrivelse Återrapportering anmälda ärenden - Arbetsmiljö Örnaskolan
 Ärendebeskrivning Arbetsmiljöförhållanden Örnaskolan
 §2 BUN AU Anmälan av nya ärenden

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad

15 / 17



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-24

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Övrigt 
(2020 BUN0006)

Malin Svan (C) frågar om arbetssituationen och bemanningen på elevhälsan. Ann-
Christin Johansson, barn- och ungdomschef, svarar på frågan.

Paragrafen är justerad
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§28

Extraärende: Fyllnadsval av barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott 
(2019 BUN0019)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden väljer med anledning av fyllnadsval följande ersättare till barn- 
och ungdomsnämndens arbetsutskott för den återstående delen av mandatperioden 2019-2022:

Ledamot                                                   Ersättare
Maria Hedin (S)                                         Linda Svensson (L)

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden behöver välja en ny ersättare i arbetsutskottet efter fyllnadsval i 
kommunfullmäktige 2020-03-12.

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Enligt kommunens reglemente ska 
ordförande och vice ordförande ingå i arbetsutskottet.

Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas av barn- och 
ungdomsnämnden.

Paragrafen är justerad
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