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 Mötesdatum 
 2023-03-21    

Barn- och ungdomsnämnden
  

  

 

 

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

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Leif Smith (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Malin Svan (C)  
    

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-03-21   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-16:40 
  
Beslutande ledamöter Leif Smith (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Ingvarsson (SD), Linda Svensson 
(L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Anna Jakob Sundling (S) 

Rebecka Vesterlund (C) §§27-34, §37 
Mats Gustafsson (SD) 
Ida Andersson (V) 

  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Anett Angel (rektor) §29 
Emelie Andersson (förskollärare) §29 
Malin Alberti (förskollärare) §29 
Sandra Wisell (förskollärare) §29 
Stina Mathiasson (personalföreträdare) §§31-37 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§27-37 
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§27 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2023 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och beslutar att Malin Svan (C) ska 
justera protokollet tillsammans med ordförande Leif Smith (S).  
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§28 

Anmälan av nya ärenden  
(2023 BUN0007) 

Beslut 
Ärendet tas emot för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
 Mikael Ingvarsson (SD) väcker ett ärende om barnfattigdom där följande yrkas:  
- Att barn- och ungdomsnämnden inför fri fika för alla barn i skolorna i Hylte kommun där 
man idag har fika under dagen.  

Handlingar i ärendet 
 Initiativärende Barnfattigdom 
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§29 

Meddelande och information  
(2023 BUN0006) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande fokusområden för NÖMI 2023: 

 SYV-planer 
 Hållbarhetsarbete på förskolor 
 Kompensatoriska uppdraget  
 Barns och elevers inflytande 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 

 Redovisning Statsbidrag mars 
 Sammanställning gymnasieval  
 Protokoll samverkan 2023-03-07 
 Sammanställning kränkande behandling mars 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 31 Byte av särskola till anpassad grundskola och 

anpassad gymnasieskola 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 Tolkning av bestämmelser för 

förtroendevaldas arvoden 
  
Information 

 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Dialogmöte – rektor förskola Hyltebruk tätort kl. 13:00 – 13:45 
 Diskussion fokusområde NÖMI under 2023 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information mars 
 Statsbidrag mars 
 Avstämning kränkande behandling mars 2023 
 PROTOKOLL samverkan 20230307 
 Sammanställning gymnasieval 
 Protokollsutdrag §31 KS Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och 

anpassad gymnasieskola 
 Protokollsutdrag KSAU § 24 Tolkning av  bestämmelser för förtroendevaldas arvoden 

(inkl. underlag) 
 Presentation dialogmöte BUN 230321 
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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
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§30 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2023 BUN0008) 

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 mars 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut - anställningar jan 
 Anmälan delegeringsbeslut Örnaskolan mars 23 
 Anmälan delegeringsbeslut personuppgiftsincident 
 Anmälan delegeringsbeslut februari 2023 Sörgården 
 Anmälan av delegeringsbeslut februari 2023 förskoleområde Landeryd, Långaryd, 

Kinnared och Unnaryd 
 Anmälan delegeringsbeslut kontorschef mars 
 Anmälan delegeringsbeslut skolskjuts 

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

8 (17)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-21  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§31 

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 - Detaljbudget 2023  
(2022 BUN0003) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del och beslutar om Detaljbudget 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Fördelningen av Detaljbudget 2023 per verksamhet gällande Barn och ungdomsnämnden och 
handlingsplaner. 
Förslaget i detta dokument visar hur barn- och ungdomsnämnden valt att fördela den ram 
(REP 2023-2026) som fullmäktige beslutade 2022-12-07. 
  
Förslaget redovisar också beloppet på de handlingsplaner som budgetansvariga behöver 
upprätta för att uppnå budget i balans 2023. 
  

Handlingar i ärendet 
 §22 BUN Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 - Detaljbudget 2023 
 Tjänsteskrivelse - Detaljbudget 2023 -2026 BUN 
 REP 2023-2026 BUN - Detaljbudget 2023 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del och beslutar om Detaljbudget 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Ekonomienheten 
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§32 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp 2023  
(2022 BUN0168) 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar pris för interkommunal ersättning och bidragsbelopp till 
förskolan, grundskolan, fritidshem och grundsärskolan 2023 enligt bifogat underlag. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommuns prislistor 2023 för bidragsbelopp och 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 tkr för integrerad elev som läser 
ämne och 250 tkr för elev som läser ämnesområden.  
Interkommunala priser och bidragsbelopp används främst av andra kommuner för fakturering 
till Hylte kommun för de elever som är folkbokförda i Hylte men har sin skolgång i annan 
kommun, samt för ersättning till privata aktörer i kommunen.  
 
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 14 februari i väntan på att beslut om 
detaljbudgeten kunde tas.  
  

Handlingar i ärendet 
 §23 BUN Interkommunal ersättning och bidragsbelopp 2023 
 Tjänsteskrivelse interkommunala ersättningar och bidragsbelopp 2023 
 Prislista Hylte 2023 - särskola 
 Prislista Hylte 2023 - förskola, grundskola, fritidshem 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar pris för interkommunal ersättning och bidragsbelopp till 
förskolan, grundskolan, fritidshem och grundsärskolan 2023 enligt bifogat underlag. 
 

Beslutet skickas till  
Barn och ungdomskontoret 
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§33 

Ansökan om bidrag Bris  
(2023 BUN0026) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 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 
2023 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 2022 beviljat föreningen 12 000 kr i bidrag. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2023 
 Ansökan om bidrag 

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

Beslutet skickas till  
BRIS 
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomskontoret 
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§34 

Remiss Motion - Ungdomspolitik  
(2023 BUN0029) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden kan inte lämna yttrande till motionen då motionens förslag inte 
berör nämndens ansvarsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade 31 augusti 2022 in en motion där de belyser 
vikten av att unga ska ha möjlighet att vara med och påverka sin fritid. Unga som får ta ansvar 
och genomför aktiviteter och projekt på sina villkor och efter sina önskemål växer och har 
roligt. Mot bakgrund av detta föreslår de: 

 att Hylte kommun inrättar ett ungdomsforum där dialog förs med unga och där unga 
får vara med och fatta beslut.  

 att ett ”minska skadegörelseprojekt” där unga får kännedom om kostnader och 
merarbete av skadegörelse och sabotage initieras. Projektet ska stimulera ungdomar att 
ta större ansvar för sin närmiljö och minska skadegörelse.  

 att kommunen i samarbete med näringslivet ska erbjuda högstadieelever betald 
feriepraktik.  

 att kommunen erbjuder ferie- och timanställningar till gymnasieelever på praktiska 
program efter genomförd APL-praktik.  

 att området runt Skateparken förses med en hot-spot för fri tillgång till wi-fi, att 
bänkar med laddfunktion för mobiltelefoner införskaffas, att dricksvatten och solskydd 
anordnas.  
att de kommunala badplatserna upprustas med grillplatserna och bänkar.  

 att en Fritidsbank där alla ungdomar kan låna idrottsutrustning ska öppnas.  
 att kommunen aktivt verkar för ungdomsmottagning i Hylte. 

  
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ger barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden samt kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 
Svar: Då ingen av de ovan nämnda att-satserna hamnar inom barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde kan inte nämnden yttra sig i frågorna.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Motion - ungdomspolitik 
 Motion- Ungdomspolitik 
 §54 TU Motion – Ungdomspolitik – på remiss 
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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden kan inte lämna yttrande till motionen då motionens förslag inte 
berör nämndens ansvarsområde. 
 

  
Yrkande 
Malin Svan (C) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden ser inte att motionen direkt är i vårt 
ansvarsområde men ser positivt på insatser som får ungdomar delaktiga i vårt demokratiska 
samhälle. Kan vi skapa ett samhälle med minskad skadegörelse skulle det vara oerhört 
positivt för våra enheter som kontinuerligt utsätts för förstörelse. Skulle en fritidsbank införas 
skulle det kunna ge positiv effekt för våra enheter om vi skulle ha möjlighet att låna material 
som man fått göra i Halmstad kommun med t.ex. skridskor och skidor. 
  
Ajournering 
15:10-15:20.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer barn- och ungdomskontorets förslag till beslut mot Malin Svans yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med barn- och 
ungdomskontorets förslag till beslut.  
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:  

 Den som bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut röstar JA 
 Den som bifaller Malin Svans yrkande röstar NEJ. 

  
Med resultatet 3 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att barn- och ungdomsnämnden 
har beslutat enligt barn- och ungdomskontorets förslag till beslut. Omröstningslista finns som 
bilaga till protokollet.  
  
Reservation 
Malin Svan (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Tillväxtutskottet 
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Omröstningslista: §34 
Ärende: Remiss Motion - Ungdomspolitik,  2023 BUN0029 
 
Omröstningslista(or) 
Kontorets förslag till beslut mot Malin Svans yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Leif Smith (S), ordförande X   
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X   
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande  X  
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Linda Svensson (L), ledamot X   
Resultat 3 2 0 
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§35 

Uppföljning Energibesparingsåtgärder  
(2022 BUN0156) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar emot informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171 gavs barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att genomföra energibesparingsåtgärder inom sina verksamheter. 
Återrapportering görs nu till kommunstyrelsen via barn- och ungdomsnämnden för att påvisa 
den energibesparing som har gjorts. 
 
De energibesparande åtgärder som genomförts övergripande inom verksamheterna är översyn 
av inomhustemperaturer, där temperaturer anpassats efter nyttjande av lokalen och vilken 
verksamhet som bedrivs däri. Man har även uppmanat all personal att stänga av elektronisk 
utrustning när den inte används, likaså att belysning släcks i lokaler som inte används. 
En översyn av belysning inomhus för att byte till LED-lampor där så behövts har genomförts. 
  
Åtgärder kring energibesparingar är ett pågående arbete i våra verksamheter inom barn- och 
ungdomskontoret. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse  Återrapportering energibesparingsåtgärder 
 §89 BUN Energibesparingsåtgärder 
 §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar emot informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomskontoret 
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§36 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  
(2023 BUN0038) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av patientsäkerhetsberättelse 2022.  
  
Barn- och ungdomsnämnden önskar sig att få en kostnadsuppgift för vad det kostar med en 
sekretessdörr till nästa sammanträde.  

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 
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av patientsäkerhetsberättelse 2022. 
 

  
Yrkande 
Per-Yngve Bengtsson (S) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden önskar sig att få en 
kostnadsuppgift för vad det kostar med en sekretessdörr till nästa sammanträde.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Per-Yngve Bengtssons 
yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret  
Medicinskt ansvarig skolsköterska 
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§37 

Övrigt  
(2023 BUN0009) 

  
Fortsatta diskussioner/reflektioner efter fadderbesök 
Barn- och ungdomsnämnden fortsätter diskussionerna från förra sammanträdet kring 
reflektionerna efter fadderbesöken.  
  
Barn- och ungdomsnämndens lokaler 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om att kommunens ledningsgrupp ska se 
över kommunens lokalbehov och visar en lägesbild för de lokaler där barn- och 
ungdomsnämnden har verksamhet.  
  
Samråd med kommunstyrelsen 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om vad som planeras diskuteras med 
samrådet med kommunstyrelsen 23 mars.  
  
Tillsyn från Skolinspektionen på Elias Fries skola 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om vad som har kommit fram i 
diskussionerna med Skolinspektionen efter tillsynen på Elias Fries skola.  
  
Skadegörelse 
Gunilla Abrahamsson, skolexpert, informerar om den ökning av skadegörelse som har skett 
på Elias Fries skola och vilket arbete som görs på barn- och ungdomskontoret med anledning 
av detta.  
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