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Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Erik Wikström

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

Underskrifter

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

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-23
Datum för anslags 
uppsättande

2021-03-25 Datum för anslags 
nedtagande

2021-04-16

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 15:45

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), Maria 
Mattsson Linde (L) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare Rebecka Vesterlund (digitalt)

Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert (digitalt))
Martin Boberg (kvalitetsutvecklare (digitalt)) §28
Erik Wikström (sekreterare)
Linn Marklid (fritidsledare (digitalt)) §21
Stina Mathiasson (facklig representant (digitalt)) §§21-27, §29

Utses att justera Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-03-24   

Protokollet omfattar §§18-29
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§18 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§19 Anmälan av nya ärenden

§20 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret

§21 Meddelanden och information

§22 Intern kontrollplan 2021

§23 Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en förskoleklass - OneSchool 
Global Nyby Campus AB

§24 Upphandlingsunderlag renovering Torups skola

§25 Lokalöversyn grundskola och förskola

§26 Återrapportering anmälda ärenden - revidering kursplan

§27 Statlig ersättning för asylsökande; yttrande till kammarrätten, målnr. 7375-20 och 7376-20

§28 Övergripande målinriktning barn- och ungdomsnämnden

§29 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2021 BUN0005)

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

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Anmälan av nya ärenden 
(2021 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot följande ärenden för beredning:
Fullständig redogörelse med konsekvensanalys om var de 1% besparingarna kommer att 
innebära för verksamheterna som påverkas.
och
Dialog kring senaste tidens hot på Örnaskolan.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ta emot följande ärende för beredning:
Utreda behovet av logoped i kommunen
 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar att följande ärenden ska tas emot för beredning:
* Fullständig redogörelse med konsekvensanalys om var de 1% besparingarna kommer att 
innebära för verksamheterna som påverkas.
* Dialog kring senaste tidens hot på Örnaskolan
* Utreda behovet av logoped i kommunen
 
Maria Hedin (S) yrkar att nämnden tar emot ärendena om besparingar och dialog om hot, men 
att ärendet om logoped avslås. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande. 
 
Omröstning
Omröstningsbegärs och begärs och verkställs enligt följande beslutsordning: Ja röst för bifall 
till Maria Hedins (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Stina Isakssons (SD) yrkande.
 
Resultat 
Med 6 Ja-röster och 1 Nej-röst beslutar nämnden att ta emot ärendena om besparingar och 
dialog om hot för beredning, men att ärendet om logoped avslås. 
 
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för yrkandet om att ta emot ärendet om 
Logoped. 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §19
Ärende: Anmälan av nya ärenden,  2021 BUN0008

Omröstningslista(or)
Ja eller nej till att ta emot ärenden om besparingar och dialog om hot för beredning, men att avslå 
ärende om 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
Maria Mattsson Linde (L), ersättare X
Resultat 6 1 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

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
 Redovisning Delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 210215-210314
 Anmälningslista delegeringsbeslut Elias Fries
 Anmälningslista delegeringsbeslut Kråkbergsskolan januari
 Anmälningslista delegeringsbeslut Kråkbergsskolan februari
 Redovisning Delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret februari 

2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Meddelanden och information 
(2021 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden

Samverkansprotokoll 2020-02-02

Protokoll MBL 2020-02-02

Samverkansprotokoll 2020-03-02

Protokoll MBL 2020-03-02

Statsbidrag februari 2021

Beslut Likvärdig skola 2021

Statistik barnomsorg 2020-02-28 och elevprognos 2021-03-03

Sammanställning gymnasieval 2021

Brev från Lärarförbundet

Avstämning kränkande behandling mars 2021

Information

Information om statsbidrag

Information om nybyggnationer

Information från råden

Information om samverkan bästa skolan

Information om DUTT-rapport
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbete med Covid (stående punkt)

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - mars
 Avstämning kränkande behandling mars 2021
 Statistik barnomsorg 2021-02-08, kösituation och elevprognos 2021-03-03
 PROTOKOLL mbl 19 20210302
 PROTOKOLL samverkan 20210302
 Bästa kommunpolitiker - Brev från Lärarförbundet 2021-02-24
 Statsbidrag februari
 Likvärdig skola 2021 beslut
 PROTOKOLL samverkan 20210202
 protokoll mbl 19 20210202
 Sammanställning gymnasieval 2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Intern kontrollplan 2021 
(2021 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalys 2021 och antar förslag 
till intern kontrollplan 2021.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år.

Ny intern kontrollplan för 2021 ska vara besluten i barn- och ungdomsnämnden.

Ny intern kontrollplan grundar sig på barn- och ungdomskontorets risk- och 
väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen har 
arbetats fram av rektorer och tjänstemän på barn- och ungdomskontoret genom diskussioner 
och analysarbete.

Handlingar i ärendet
 §15 BUN AU Intern kontrollplan 2021
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2021
 Beslutsunderlag internkontrollplan BUN 2021
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys BUN 2021

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer inom Barn- och ungdomskontoret
Kommunstyrelsen 
Revisionen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en 
förskoleklass - OneSchool Global Nyby Campus AB 
(2021 BUN0034)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun fr.o.m. läsåret 
2022/23. 

Beskrivning av ärendet
OneSchool Global Nyby Campus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m. läsåret 2022/23.

Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E-postadress: 
tillstand@skolinspektionen.se

Sammanfattning av remissvar
Hylte kommun har små skolor på landsbygden med små klasser och en etablering av 
förskoleklass i närheten av Landeryds skola kan medföra att Hylte kommuns skolorganisation 
påverkas negativt då elevunderlaget på våra egna skolor riskerar att minska. Minskat 
elevunderlag kommer även att ge ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Hylte kommun har i dagsläget svårt att få behörig personal till sina skolor och förskolor. Start 
av en ny förskoleklass gör att konkurrensen om pedagogisk behörig personal ökar och kan ge 
negativ verkan på skolorna och förskolorna i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §16 BUN AU Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en förskoleklass - 

OneSchool Global Nyby Campus AB
 Tjänsteskrivelse Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021:748
 Ärendebeskrivning Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021:748
 Ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB
 Remiss Ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun fr.o.m. läsåret 
2022/23. 

 
Yrkanden
Malin Yrkar (C) att ansökan ska tillstyrkas. 

Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till Malin Svans (C) yrkande. 
 
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Malin Svans (C) 
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Upphandlingsunderlag renovering Torups skola 
(2021 BUN0047)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upphandlingsunderlag för renovering av Torups 
skola. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beskrivning av ärendet
Torups skola skall renoveras och upphandlingsunderlag inför renovering har tagits fram av 
barn- och ungdomskontoret. Renoveringen avser ytskikt utomhus såsom fasad och fönster och 
inomhus ska lokalerna anpassas efter verksamhet och fräschas upp. Utomhusmiljön runt 
skolan behöver anpassas och rustas upp.

Handlingar i ärendet
 §17 BUN AU Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 Tjänsteskrivelse Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 Ärendebeskrivning Upphandlingsunderlag renovering Torups skola - reviderad efter 

arbetsutskottets möte 20210309

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upphandlingsunderlag för renovering av Torups 
skola. 

 
Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar om tillägg att "Parallellt ska kostnaden för nybyggnation tas fram 
genom att undersöka kostnad i annan kommun för jämförbart projekt". 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Lennart Ohlssons (C) yrkande. 
 
Maria Hedin (S) yrkar om tillägg att ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) tilläggsyrkande och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) tilläggsyrkande. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande 
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs enligt följande beslutsordning Ja-röst för att avslå Lennart 
Ohlssons (C) tilläggsyrkande. Nej-röst för att bifalla Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Resultat
Med 4 JA-röster och 3 Nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden att avslå Lennart 
Ohlssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för 
det avslagna tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §24
Ärende: Upphandlingsunderlag renovering Torups skola,  2021 BUN0047

Omröstningslista(or)
Ja eller nej till att avslå tilläggsyrkande om att parallellt ska kostnaden för nybyggnation tas fram 
genom att undersöka kostnad i annan kommun för jämförbart projekt

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
Maria Mattsson Linde (L), ersättare X
Resultat 4 3 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Lokalöversyn grundskola och förskola 
(2020 BUN0042)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna anskaffning av lokaler för 
Centrumsskolans verksamhet på Solgatan enligt ärendebeskrivning.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna anskaffning av moduler för 
grundsärskolans verksamhet enligt ärendebeskrivning.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan behöver anpassade och arbetsmiljömässiga riktiga lokaler för en god 
arbetsmiljö och en kontinuitet för verksamheten då det har konstaterats fukt i krypgrunden 
under dessa lokaler. Det behöver beslutas om en långsiktig lösning då de tillfälliga lokalerna 
man flyttar till ska rivas enligt beslut då Kråkbergskolan byggdes.

Centrumskolan bedriver sin verksamhet i gamla Reals lokaler på Skolgatan i Hyltebruk. 
Lokalavtalet löper ut 2021-07-01 och Centrumskolan är därför i behov av andra lokaler för sin 
verksamhet from läsårsstart i augusti 2021.

Förslag på lokaler för dessa verksamheter är beskrivna i deras respektive ärendebeskrivning.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Lokalöversyn grundskola och förskola - nya lokaler Centrumskola 

och grundsärskola.
 Ärendebeskrivning nya lokaler Centrumskolan
 Ärendebeskrivning nya lokaler Grundsärskolan

 
Protokollsanteckning Malin Svan (C) och Lennart Ohlsson (C)
Att ideligen jobba med lokalfrågor på kort sikt istället för att ta fram en lokalförsörjningsplan 
som sträcker sig över en längre period gör att vi ständigt behöver ta beslut i akutsituationer 
vilket inte gynnar ekonomin och definitivt inte verksamheterna och dess arbetsmiljö. För att 
skapa arbetsro för våra medarbetare, elever och kontoret behöver planeringshorisonten vara 
längre än innevarande budgetår eller mandatperiod. Det skulle även gynna ekonomin att ha 
framförhållning och slippa göra dyra, tillfälliga lösningar med moduler eller uppfräschning av 
utdömda lokaler.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Hyltebostäder
Kommunstyrelsen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Återrapportering anmälda ärenden - revidering kursplan 
(2020 BUN0036)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bordlägga ärendet då datum för införande av nya 
kursplaner är framflyttat till 2022-07-01.

Beskrivning av ärendet
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott den 3 november 2020 anmälde Malin Svan (C) 
ett nytt ärende:

Revidering kursplan

1 juli 2021 träder de reviderade kursplanerna för grundskolan i kraft. Nämnden 
behöver därför få information om man påbörjat implementeringen av denna och om man har 
sett vilka konsekvenser den beräknas få ekonomiskt och pedagogiskt.

Kan t.ex. verksamheterna fortsätta bedriva Svenska som andra språk i 
samma undervisningsgrupp som Svenska när undervisningen ska utgå från ett 
andraspråksperspektiv.

Behöver vi rekrytera fler pedagoger med Sva-behörighet?

Det kommer inom kort publiceras ett bildspel på Skolverket sida som riktar sig mot nämnden 
med information om förändringarna. Detta vore lämpligt att nämnden fick del av.

Jag yrkar därför att Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att presentera förändringarna 
för nämnden och redovisa hur Hylte ska arbeta med implementeringen och vilken påverkan 
man tror det blir för verksamheterna.

Då Skolverket har ändrat datum för införandet av nya kursplaner till 1 juli 2022 är frågan inte 
aktuell att besvaras redan nu. Frågan kan besvaras när det är dags för verkställighet för 
implementering under våren 2022.

Handlingar i ärendet
 §19 BUN AU Återrapportering anmälda ärenden
 Tjänsteskrivelse återrapportering anmälda ärenden - Revidering kursplan
 Protokollsutdrag BUN AU - Anmälan av nya ärenden (2020-11-03)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Statlig ersättning för asylsökande; yttrande till kammarrätten, 
målnr. 7375-20 och 7376-20 
(2021 BUN0010)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom yttrandet och översänder det till Kammarrätten 
i Göteborg.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har givits möjlighet att yttra sig i två mål hos Kammarrätten i 
Göteborg som gäller ersättning enligt den s.k. asylersättningsförordningen. Målnumren är 
7375-20 respektive 7376-20.

Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig i målen, den 27 januari 2021. Med 
anledning av det yttrandet har Migrationsverket, som är nämndens motpart, lämnat in ett 
tilläggsyttrande till kammarrätten. Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig över det 
Migrationsverket skriver i sitt tilläggsyttrande. Ett förslag till yttrande finns som bilaga till 
denna tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet
 Yttrande i mål om ersättning enligt asylersättningsförordningen
 Tilläggsyttrande, asylersättningsförordningen
 Migrationsverket, Statlig ersättning asylsökande ./. Hylte kommun angående statlig 

ersättning för asylsökande
 Migrationsverket, Statlig ersättning asylsökande ./. Hylte kommun angående statlig 

ersättning för asylsökande
 Dom förvaltningsrätten, mål.nr 6875-19 och 6937-19
 Delegeringsbeslut yttrande till kammarrätten mål nr. 7375-20 och 7376-20.
 Yttrande från Hylte kommun i mål nr. 7375-20 och nr. 7376-20

Beslutet skickas till 
Kammarrätten i Göteborg

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Övergripande målinriktning barn- och ungdomsnämnden 
(2020 BUN0077)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att föra in 
uppföljningsmetoderna i nämndens årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och redovisa 
förslaget på nämnden i maj. 

Beskrivning av ärendet
Muntlig presentation Martin Boberg, kvalitetsutvecklare barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Uppföljningsmetoder övergripande målinriktning ver. 2, diskussionsunderlag
 §6 BUN Övergripande målinriktning barn- och ungdomsnämnden - 

Uppföljningsmetoder

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Övrigt 
(2021 BUN0006)

 
Inga övriga punkter anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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