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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§51 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§52 Anmälan av nya ärenden

§53 Meddelande och information juni

§54 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret juni 2020

§55 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 Prognos efter 5 månaders utfall

§56 Budget i balans, redovisning av omställningsarbetet maj 2020

§57 Lokalöversyn grundskola och förskola

§58 Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

§59 Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor - remissvar

§60 Övergripande målinriktning, barn- och ungdomsnämnden

§61 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2020 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och utser Malin Svan (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 
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Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Anmälan av nya ärenden 
(2020 BUN0008)

Inga nya ärenden anmäls på mötet.
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Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Meddelande och information juni 
(2020 BUN0004)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Information
Information om statsbidrag
Information om nyrekryteringar
Information om nybyggnationer
Information från råden

Handlingar
Skrivelse till barn- och ungdomsnämnden gällande situationen på Elias Fries skola.

Statsbidrag juni

protokoll mbl 19 20200512
protokoll samverkansmöte 20200512

Sammanställning placerade barn 2020-05-31
Placerade och folkbokförda barn 2020-05-31

Elevprognos 2020-06-02

Samverkan för bästa skola och förskola, Överenskommelse 2

Protokoll folkhälsorådet 20200512

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelande och information juni
 Skrivelse till barn- och ungdomsnämnden gällande situationen på Elias Fries skola
 Statsbidrag juni
 protokoll mbl 19 20200512
 protokoll samverkansmöte 20200512
 Sammanställning placerade barn 2020-05-31
 Elevprognos 2020-06-02
 Placerade och folkbokförda barn 2020-05-31
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Samverkan för bästa skola och förskola, Överenskommelse 2
 Protokoll folkhälsorådet 20200512

Beslutet skickas till 
-
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Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret juni 2020 
(2020 BUN0007)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret juni 2020
 Anmälningslista delegeringsbeslut Elias Fries april 2020
 Delegeringsbeslut kränkande behandling juni
 Anmälan delegeringsbeslut Kråkbergsskolan maj 2020
 Anställningar BUN maj 2020
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 Prognos efter 5 
månaders utfall 
(2020 BUN0001)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till Kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att analysera varför 
underskottet för IKE uppkommit nu samt att ta fram en handlingsplan för att få budget i 
balans.

Beskrivning av ärendet
Prognos BUN 2020 efter 5 månader- ekonomisk analys

Prognos BUN 2020 efter 5 månader - Räkenskaper

Handlingar i ärendet
 §43 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 Prognos efter 5 

månaders utfall
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2020 efter 5 månaders utfall
 Prognos BUN 2020 efter 5 månaders utfall  - ekonomisk analys
 Prognos BUN 2020 efter 5månader - Räkenskaper

Förslag till beslut
Kontorets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och 
överlämnar till Kommunstyrelsen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar
till Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår också att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge kontoret i
uppdrag att analysera varför underskottet för IKE uppkommit nu samt att ta fram en
handlingsplan för att få budget i balans.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Ekonomienheten
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Budget i balans, redovisning av omställningsarbetet maj 2020 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans och 
omställningsarbetet per maj 2020.

Beskrivning av ärendet
I ärendet redovisas förändringen av personalkostnaderna per ansvar jämfört med utfall 2019 
samma period, januari till maj. Det framgår också hur tilläggsbudget för omställningsarbetet 
är fördelat per ansvar och budgetavvikelser vid bokslut 2018 och 2019.

Beräknad prognos efter maj månads utfall redovisas också per budgetansvar.

Handlingar i ärendet
 §44 BUN AU Budget i balans, redovisning av omställningsarbetet maj 2020
 Tjänsteskrivelse- Budget i balans, redovisning av omställningsarbetet maj 2020
 Budget i Balans rapport maj 2020

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret

Ekonomienheten
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Lokalöversyn grundskola och förskola 
(2020 BUN0042)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av lokalöversyn grundskola och förskola.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
undersöka möjligheten att avyttra en modul i Rydöbruk och om möjligt att förhandla med 
Hyltebostäder för att avsluta ett av hyreskontrakten för en lägenhet i Landeryd och 
Nyponrosen i Unnaryd innan avtalstiden löper ut.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att delge 
nämnden ett par förslag under hösten på alternativa lokaler med tillhörande kostnadskalkyler 
till Resursskola då Gamla Real inte kan anses lämpliga att ha verksamhet i någon längre tid.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att delge 
nämnden underlag på vad de hyrda modulerna i Långaryd kostar per år i jämförelse med vad 
en nybyggnation som antingen kommunen äger i egen regi eller hyr av annan ägare skulle 
beräknas kosta per år. Leasade moduler kan inte anses som en långsiktig lösning utan 
alternativ bör tas fram och delges nämnden före budgetberedning.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att göra en 
behovsanalys för Torups skola och förskola. Majoriteten har tagit beslut om att renovering av 
Torups skola ska ske de närmsta två åren, kontoret behöver därför göra en bedömning hur 
behovet ser ut framåt.  Det byggs nu i Torup och detta borde skapa ett större behov för 
framtiden både på förskola och skola och det är viktigt att dessa aspekter vägs in i planeringen 
framåt precis som man behöver göra en plan för hur verksamheten ska kunna fortlöpa under 
en renoveringsperiod precis som man gjort i Landeryd.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att 
redovisa vilka åtgärder som är vidtagna avseende lokalerna inför inflytt av Resursskolan i 
Gamla Real. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har sammanställt kommande lokalbehov inom grundskola och 
förskola.

Handlingar i ärendet
 §45 BUN AU Lokalöversyn grundskola och förskola
 Tjänsteskrivelse Lokalöversyn grundskola och förskola
 Ärendebeskrivning Lokalöversyn grundskola och förskola

10 / 18



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av lokalöversyn grundskola och förskola.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av lokalöversyn grundskola
och förskola.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
undersöka möjligheten att avyttra en modul i Rydöbruk och om möjligt att förhandla med
Hyltebostäder för att avsluta ett av hyreskontrakten för en lägenhet i Landeryd innan
avtalstiden löper ut.
Arbetsutskottet beslutar att ge kontoret i uppdrag att ta reda på avtalstiden för Prästgården i
Kinnared samt Nyponrosen i Unnaryd.

 
 
Yrkanden 
Malin Svan (C) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att delge nämnden ett par 
förslag under hösten på alternativa lokaler med tillhörande kostnadskalkyler till Resursskola 
då Gamla Real inte kan anses lämpliga att ha verksamhet i någon längre tid.
 
Malin Svan (C) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att delge nämnden 
underlag på vad de hyrda modulerna i Långaryd kostar per år i jämförelse med vad en 
nybyggnation som antingen kommunen äger i egen regi eller hyr av annan ägare skulle 
beräknas kosta per år. Leasade moduler kan inte anses som en långsiktig lösning utan 
alternativ bör tas fram och delges nämnden före budgetberedning.
 
Malin Svan (C) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att göra en behovsanalys 
för Torups skola och förskola. Majoriteten har tagit beslut om att renovering av Torups skola 
ska ske de närmsta två åren, kontoret behöver därför göra en bedömning hur behovet ser ut 
framåt.  Det byggs nu i Torup och detta borde skapa ett större behov för framtiden både på 
förskola och skola och det är viktigt att dessa aspekter vägs in i planeringen framåt precis som 
man behöver göra en plan för hur verksamheten ska kunna fortlöpa under en 
renoveringsperiod precis som man gjort i Landeryd.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malins Svans (C) andra och tredje yrkande. 
 
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder 
som är vidtagna avseende lokalerna inför inflytt av Resursskolan i Gamla Real. 
 
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att om möjligt även 
förhandla med Hyltebostäder för att avsluta hyreskontraktet för Nyponrosen i Unnaryd innan 
avtalstiden löper ut. 
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar att man genomför en ny besiktning av Gamla Reals lokaler innan 
inflyttning av elever.
 
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 tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande gällande lokaler för Resursskola på 
Gamla Real.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande gällande modulerna i Långaryd. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande gällande behovsanalys för Torups skola 
och förskola. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande gällande uppdrag att redovisa vilka 
åtgärder som är vidtagna avseende lokalerna inför inflytt av Resursskolan i Gamla Real. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande gällande uppdrag att om möjligt även 
förhandla med Hyltebostäder för att avsluta hyreskontraktet för Nyponrosen i Unnaryd innan 
avtalstiden löper ut. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden avslår Stina Isakssons (SD) yrkande gällande ny besiktning av Gamla 
Real. 
 
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att nämnden godkänt följande beslutsordning Ja-röst 
för avslag till tilläggsyrkandet gällande ny besiktning av Gamla Real och Nej-röst för bifall 
till tilläggsyrkandet gällande ny besiktning av Gamla Real. 
 
Resultat
Med fem ja-röster och två nej-röster avslås Stina Isakssons (SD) tilläggsyrkande gällande ny 
besiktning av Gamla Real. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för  tilläggsyrkandet gällande ny besiktning av Gamla Real.
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
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Omröstningslista
Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §57
Ärende: Lokalöversyn grundskola och förskola,  2020 BUN0042

Omröstningslista(or)
Omröstning om avslag till tilläggsyrkandet gällande ny besiktning av Gamla Real

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Hedin (S), ordförande X
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Kennerth Svensson (V), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ersättare X
Mikael Ingvarsson (SD), ersättare X
Maria Mattsson-Linde (L), ersättare X
Resultat 5 2 0
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§58

Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 
(2020 BUN0071)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar remissvar gällande Kulturstrategi och kulturplan 2021-
2024.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ut ett förslag på Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 
till Hylte kommun. Barn- och ungdomsnämnden ska lämna svar till kommunledningskontoret 
senast 30 juni.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har barn och ungas intressen i beaktan 
genom hela planen. Den innehåller strategier och planer för hur barn och unga ska få kunna ta 
del av kultur både på lättillgängligt och lokalt sätt, hur de ska kunna utveckla och skapa egen 
kultur i olika varierade former och för att kunna stärka barns och ungas rättigheter i kulturen.

Barn- och ungdomsnämnden anser att Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är 
väl utarbetad utifrån de intressen som barn- och ungdomsnämnden bevakar.

Handlingar i ärendet
 §46 BUN AU Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Tjänsteskrivelse Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 - remissversion

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor - 
remissvar 
(2020 BUN0038)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller första att-satsen och 
avslå den andra att-satsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn-och ungdomskontoret i uppdrag att lämna 
förslag på svar på Sverigedemokraternas motion gällande införandet av klassmorfar/mormor 
på kommunens skolor. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 
september 2020.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden ska se 
över den ekonomiska frågan samt försäkringsfrågan för att införa klassmorfar/mormor samt 
att kommunfullmäktige beslutar att införa klassmorfar/mormor som pilot på någon/några 
skolor i Hylte kommun alternativt införa det på samtliga av kommunens skolor.

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att de vill att ”varje klass skall få chans till en 
klassmorfar/mormor som kan komma flera dagar i veckan. Läsa med barnen och lyssna på 
dem så att de får lära sig uttrycka sig i ord och utveckla tal, läs, lyssna och skrivförmåga. 
Basala kunskaper för att lyckas i skolan och livet. Alla barn har även större chans att bli hörda 
och sedda varje dag och må bättre psykiskt. Kontakter mellan äldre och barn ökar chanserna 
för dessa barn att lyckas i livet. Det blir en winwin situation då många äldre inte trivs med att 
bara gå hemma efter ett helt arbetsliv. Det förebygger sjukdomar och ger de äldre som vill en 
meningsfull tillvaro, samtidigt som våra barn och unga gynnas.

Svar på motionen:

Barn- och ungdomskontoret anser att tanken med en klassmorfar/mormor är god men att 
former för hur, när, uppgifter och omfattning behöver ses över för att passa skolans 
verksamhet. Att varje klass ska få en klassmorfar/mormor är inte rimligt, däremot en eller två 
per skolenhet kan vara genomförbart.
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Arbetsuppgifter för en klassmorfar/mormor måste också arbetas fram då de arbetsuppgifter 
som Sverigedemokraterna föreslår, är arbetsuppgifter direkt kopplade till läs- och 
skrivinlärning och sker idag av de utbildade pedagoger som vi har i våra grundskolor. 
Arbetsuppgifter för klassmorfar/mormor kan vara mer elevsociala som tex rastaktiviteter både 
inomhus och utomhus, sällskap vid matsituationer, tröstande och lyssnande efter konflikter 
mm.

Att utreda kostnadsfrågan för klassmorfar/mormor är inte aktuell då skolan inte kommer att 
anställa klassmorfar/mormor. Om skolorna i Hylte kommun ska avsätta medel för ytterligare 
tjänster så vill barn- och ungdomskontoret satsa på pedagoger. Om klassmorfar/mormor 
grundar sig på frivilliga insatser med eventuella kostnader för tex lunch/mellanmål är det 
andra förutsättningar och kostnaden blir därmed en annan.

Barn- och ungdomskontoret föreslår därför avslag som svar på motionen utifrån de att-satser 
som ska besvaras men är positiva till klassmorfar/mormor under andra former som vidare 
behöver utredas.

Handlingar i ärendet
 §47 BUN AU Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor- remissvar
 Tjänsteskrivelse Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor
 Motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret

16 / 18



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-17

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Övergripande målinriktning, barn- och ungdomsnämnden 
(2020 BUN0077)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslaget till den övergripande målinriktningen.

Beskrivning av ärendet
På barn- och ungdomsnämndens möte den 24 mars 2020 startade arbetet med en övergripande 
målinriktning. Arbetet har sedan dess resulterat i ett förslag som diskuterats i barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott vid två tillfällen och i barn- och ungdomsnämnden en gång. 
Även rektorsgruppen har under ett ledningsmöte fått arbetet presenterat för sig med möjlighet 
att komma med synpunkter på förslaget.

När den övergripande målinriktningen väl antas fortsätter nämndens arbete med att 
konkretisera inriktningen genom att bland annat ta fram mätmetoder och mätfrekvens för de 
olika områden som återfinns i inriktningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Övergripande målinriktning, barn och ungdomsnämnden
 Ärendebeskrivning Övergripande målinriktning version 2, barn- och 

ungdomsnämnden

Beslutet skickas till 
Martin Boberg, kvalitetsutvecklare
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§61

Övrigt 
(2020 BUN0006)

Stina Isaksson (SD) ställer fråga om lokaler på Gamla Real.
 
Stina Isaksson (SD) ställer fråga om skollagen.
 
Malin Svan (C) ställer fråga om vikariepool.
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