
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-24    

Barn- och ungdomsnämnden
  

  

 

 

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

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Rebecka Vesterlund (C)  
    

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-08-24   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan (Lilla sammanträdesrummet) kl. 13:00-16:15 
  
Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Kennerth Svensson 
(V), Maria Mattsson Linde (L), Rebecka Vesterlund (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S) 
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Terese Borg (controller) §63, §66 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Stina Mathiasson (personalföreträdare) §§59-65 
Marie Lövkvist (rektor) §§59-61 
Per Henriksson  (rektor) §63, §66 

  
Utses att justera Rebecka Vesterlund (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§59-67 
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ÄRENDELISTA 
§59 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§60 Anmälan av nya ärenden 

§61 Meddelande och information 

§62 Anmälan av delegeringsbeslut 

§63 Resultat och ekonomisk plan (REP) 2022 - 2025 - Nämndens analys 

§64 Remiss Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

§65 Revidering av delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden 

§66 Modell för resursfördelning - diskussion 

§67 Övrigt 
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§59 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Rebecka Vesterlund (C) att 
justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
Paragrafen är justerad 
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§60 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 BUN0008) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§61 

Meddelande och information  
(2021 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 
Statistik barnomsorg (förskola, fritidshem, placerade barn och kösituation) 2021-07-31 
Protokollsutdrag KF § 81 Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- 
och folkhälsonämnden 
Beslut från Skolverket om skolmiljarden 
Skrivelse från Migrationsverket om uppsägning av lägenheter 
Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på Örnaskolan 4 
Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på Kinnareds skola 
Statsbidrag augusti 
Protokoll brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet 2021-05-20 
Avstämning kränkande behandling augusti 2021  
Protokoll Samverkan 2021-08-10 
Protokoll MBL 2021-08-10 
Sammanställning frånvaro NÖMI augusti 2021 
Sammanställning EA och ÅP, NÖMI augusti 2021 
  
Information 
Information om statsbidrag 
Information om nybyggnationer 
Information från råden 
Information om arbete med Covid19-pandemin 
Dialogmöte med rektor – Kråkbergsskolan  
Uppföljning frånvaro, extra anpassningar och åtgärdsprogram 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse meddelande och information augusti 
 § 81 KF Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Beslut utökad satsning skolmiljarden 
 Skrivelse från Migrationsverket om uppsägning av lägenheter 
 Beslut efter tillsyn Örnaskolan 4, Hylte kommun 
 Beslut efter tillsyn Kinnareds skola, Hylte kommun 
 Statsbidrag augusti 
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 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2021-05-20 
 Statistik barnomsorg 2021-07-31 förskola 
 Statistik barnsomsorg 2021-07-31 fritids 
 Statistik placerade barn 2021-07-31 
 Elevprognos 2021-08-06 
 Avstämning kränkande behandling augusti 2021 
 PROTOKOLL samverkan 20210810 
 Protokoll MBL 20210810 
 Sammanställning frånvaro NÖMI augusti 2021 
 Sammanställning EA och ÅP, NÖMI augusti 2021 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(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 - augusti 
 Sammanställning delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2021-06-14 - 2021-

08-15 
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret juni 2021 
 Redovisning delegeringsbeslut augusti 2021 - Örnaskolan 
 Anmälningslista delegeringsbeslut Elias Fries (augusti 2021) 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Resultat och ekonomisk plan (REP) 2022 - 2025 - Nämndens analys  
(2021 BUN0003) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och 
begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade 
behov BUN: 
 
-Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025 
-Undervisningsskuld p.g.a. Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025 
-Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023 
-Nya permanenta lokaler för grundsärskolan: 200 000 kr 2022 
-Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025 
-Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025 
-Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga.  
  
Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag.  
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta bort punkten som rör "Kostnader relaterade till 
Covid 19". 

Beskrivning av ärendet 
Resultat- och ekonomisk plan 
Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, 
omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.  
  
Taxor 
Taxor inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska årligen revideras. 
  
Gällande maxtaxa barnomsorg: Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om 
inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och 
motsvarande för fritidshem. Skolverket gör det senast den 1 december inför kommande 
bidragsår och taxedokumentet kommer därför uppdateras när beslut är taget av Skolverket. 
  

Handlingar i ärendet 
 §44 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 - Nämndens analyser 
 Tjänsteskrivelse REP Resultat och ekonomisk plan 2022-2025 
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld BUN 2021 - version 2021-08-10 
 Bilaga - Sammanfattning av identifierade behov (1)(233531) (0) 
 Ärendebeskrivning taxor 2022 
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 Jämförelser taxor Barn- och ungdomsnämnden 
 KF 48 Nöjdhet i fritidshem 
 KF 38 Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum 
 KF 34 Nöjdhet i grundskolan åk. 2, 5 och 8 
 KF 32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program 
 KF 31 Nöjdhet i förskola 
 REP-bilaga - kostnader 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och 
begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade 
behov BUN: 
 
-Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025 
-Undervisningsskuld p.g.a. Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025 
-Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023 
-Nya permanenta lokaler för grundsärskolan: 200 000 kr 2022 
-Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025 
-Kostnader relaterade till Covid-19: 1 660 000 kr 2021 
-Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025 
-Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga.  
  
Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag.  
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta bort punkten som rör "Kostnader relaterade till 
covid 19". 
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Barn- och ungdomskontoret  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§64 

Remiss Motion angående att införa syskonförtur på kommunens 
förskolor  
(2021 BUN0071) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag på svar till motionen angående att införa 
syskonförtur på kommunens förskolor. Barn-och ungdomsnämnden föreslår avslag på 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att införa syskonförtur på kommunens 
förskolor vid Kommunstyrelsens möte 2021-03-23. Kommunledningskontoret föreslår att 
barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på svar till motionen. 
  
Svar från Barn- och ungdomskontoret: 
Syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid 
fördelning av plats. Konsekvens av syskonförtur blir negativ för barn i kö utan syskon. Alltså 
tillämpas inte likabehandlingsprincipen vid syskonförtur på förskolan. 
  
Idag tillämpar barn- och ungdomskontoret barnomsorgskö enligt nedan: 
1.Förstahandsval och önskat datum 
2. Förstahandsval och inom garantitid 
3. Annan ort 
  
I dagsläget har vi inte någon kö till våra förskolor, som det var för några år sedan då vi hade 
stor inflyttning av nyanlända till vår kommun, och placerar därför inte barn på annan ort än 
den önskade.  
I Hyltebruk där upptagningsområdet är hela tätorten kan man få placering på annan förskola 
än just den önskade. 
I september 2021 ser man att ingen av de 540 placerade barns vårdnadshavare vill byta 
förskola pga syskonplacering.  
  
Barn- och ungdomskontoret anser inte ovan skäl är grund för införande av syskonförtur och 
föreslår därför avslag på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §45 BUN AU Remiss Motion angående att införa syskonförtur på kommunens 

förskolor 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens 

förskolor. 
 §47 KS Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
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 Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag på svar till motionen angående att införa 
syskonförtur på kommunens förskolor. Barn-och ungdomsnämnden föreslår avslag på 
motionen. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
  
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Barn- och ungdomskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§65 

Revidering av delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden  
(2021 BUN0142) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om föreslagna ändring i delegeringsordning för Barn-
och ungdomsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret har reviderat delgeringsordningen efter ändringar inom 
organisationen gällande beslut grundsärskola samt några redaktionella ändringar. Ändringar 
beskrivs i ärendebeskrivningen. 

Handlingar i ärendet 
 §46 BUN AU Revidering av delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden 
 Tjänsteskrivelse Revidering delegeringsordning 2021 
 Ärendebeskrivning Revidering av delegeringsordning Barn- och ungdomsnämnden 
 Delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden  2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om föreslagna ändring i delegeringsordning för Barn-
och ungdomsnämnden. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Författningssamlingen 
 

Paragrafen är justerad 
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§66 

Modell för resursfördelning - diskussion  
(2021 BUN0143) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisning av förslag på ny resursfördelningsmodell. 

Beskrivning av ärendet 
På barn- och ungdomsnämnden 2020-12-15 gav nämnden uppdrag till barn- och 
ungdomskontoret att se över resursfördelningsmodellerna inför 2022.  
  
Förslag på ny resursfördelningsmodell har arbetats fram och redovisas för nämnden. Beslut 
om att anta ny resursfördelningsmodell görs i samband med beslut om detaljbudget 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse modell för resursfördelningsmodell 
 § 96 BUN Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Detaljbudget 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Ekonomikontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§67 

Övrigt  
(2021 BUN0006) 

Den lilla skolgården på Kråkbergsskolan 
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om det är tänkt att utrusta den lilla skolgården på 
Kråkbergsskolan där grundsärskolan håller till. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschefen, och 
Gunilla Abrahamsson, skolexpert, svarar att det i dagsläget inte finns något 
investeringsönskemål kring detta från verksamhetens rektor. 
  
HBTQ-motion 
Malin Svan (C) ställer en fråga om verkställande av beviljad HBTQ-motion. Susanne 
Ohlsson, sekreterare, svarar att kanslienheten på kommunledningskontoret tittar på 
verkställande av motionen.  
 

Paragrafen är justerad 
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