MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 13:00-15:00

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§68

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§68

Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring
av råd
(2021 BUN0185)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna gällande
råden.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet på remiss till kultur- och folkhälsonämnden,
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen
Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet.
Förslaget är att upprätta ett nytt råd där frågorna för både brottsförebyggande rådet och
folkhälsorådet ingår.
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av
pensionärsrådet till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och
pensionärsrådet.
Förslaget är att pensionärsrådet inte berörs av barn- och ungdomsnämndens verksamheter,
och att nämnden därmed inte behöver utse representanter.
Sista svarsdag för båda remisserna är 1 december 2021.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss
 Ärendebeskrivning Förändring av de rådgivande organen
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna gällande
råden.
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