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Plats och tid
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Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
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Susanne Ohlsson (sekreterare)
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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
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar till Hylte Kommuns revisorer.
Paragrafen är justerad
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