
 MÖTESPROTOKOLL 
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Barn- och ungdomsnämnden
  

  

 

 

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

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

Underskrifter 

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

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-03-22   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

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

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Linda Svensson (L), 
Kennerth Svensson (V) §§15-22, Lennart Ohlsson (C), Fredrik Arturson (S) §14 

  
Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Arturson (S) §§15-22 

Mikael Ingvarsson (SD) 
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef (distans)) §16, §18 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Maria Johansson Arnström (rektor) §§14-16 
Philip Johansson (HR-strateg) §16 
Fredrik Avenstam (IT-Verksamhetsutvecklare) §16 
Stina Mathiasson  (personalrepresentant) §16, §§18-20, §22 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§14-22 
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ÄRENDELISTA 
§14 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§15 Anmälan av nya ärenden 

§16 Meddelande och information 

§17 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 

§18 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 - Detaljplan 2022 steg 2 

§19 Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

§20 Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 

§21 Ansökan om bidrag Bris region syd 2022 

§22 Övrigt 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§14 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Malin Svan (C) ska 
justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§15 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 
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Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§16 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och information. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling mars 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 6 Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 – 

steg 2 (inkl. underlag) 
 Protokoll brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet 2022-02-17  

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Information kontorets arbete med pandemin 
 Information om Ukraina 
 Dialogmöte – Rektor från Elias Fries skola (13:00-14:00) 
 Presentation avslutningssamtal (14:00-14:10) 
 Redovisning central medarbetarenkät (14:30-14:45) 
 Presentation lösenordsbyte (15:15- 15:30) 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information mars 
 Avstämning kränkande behandling mars 2022 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 6 Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-

2025 Hylte kommun - Steg 2 (inkl. underlag) 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2022-02-17 
 Dialogmöte med BUN 
 Statsbidrag mars 
 statsbidrag från Skolverket 2021 och 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och information.  
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret  
(2022 BUN0007) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomskontoret anmäler de delegeringsbeslut som är tagna sen senaste 
sammanträdet med barn- och ungdomskontoret.  
  
På sammanträdet konstaterar barn- och ungdomsnämnden att det ligger några anställningar fel 
i listorna, de borde ligga på andra nämnder.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut mars 
 Anmälan delegeringsbeslut Kråkbergsskolan - februari 
 Anmälan delegeringsbeslut - central elevhälsa 
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret januari 2022 
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret februari 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 - Detaljplan 2022 
steg 2  
(2021 BUN0003) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 Detaljbudget 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fördelning av Detaljbudget 2022 per verksamhet gällande barn- och ungdomsnämnden och 
handlingsplaner. 
  
Förslaget i detta dokument visar hur barn- och ungdomskontoret valt att fördela den ram (REP 
2022) som fullmäktige beslutade i november 2021 Steg 1, med komplettering av de 
justeringar som gjorts när detaljbudget per rektorsområde färdigställts. 
  
Det slutgiltiga förslaget efter kommunfullmäktige 2022-02-17, Steg 2 redovisar också de 
handlingsplaner som budgetansvariga behöver upprätta för att uppnå budget i balans 2022. 
  

Handlingar i ärendet 
 §14 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 - Detaljbudget 2022 

steg 2 
 Tjänsteskrivelse - Steg 2 Detaljbudget 2022-2025 BUN 
 Efter AU REP 2022-2025 BUN - Detaljbudget 2022 Steg 2 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 Detaljbudget 2022. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ändra förslaget med den redaktionella ändringen 
som diskuterades på sammanträdet.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§19 

Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 
Kråkbergsskolan  
(2021 BUN0176) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att ge berörd nämnd i uppdrag 
att se över den lilla skolgården på Kråkbergskolan och utrusta den med lämplig lekutrustning 
såsom exempelvis gungor.  
  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen och svaret ska vara inlämnat senast 1 april 2022. 
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande svar på motionen. 
Svar: De ämnesintegrerade eleverna har tillgång till Kråkbergskolans skolgård och är inte 
hänvisade till bara den lilla inhägnade delen som ligger i anslutning till huskroppen. Att ha 
tillgång till skolgården under de tider som passar de ämnesintegrerade eleverna regleras 
genom schemaläggning av skoldagen. Schemaläggningen görs i samverkan av rektor för 
Kråkbergskolan och rektor för grundsärskolan.  
  
Barn- och ungdomskontoret anser därför inte att det finns grund för att utrusta det lilla 
inhägnade området och föreslår avslag på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §15 BUN AU Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 Tjänsteskrivelse svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergskolan 
 Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 
 §174 KSAU Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

- på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen.  
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
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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 i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut.   
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt eget yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 
skolor  
(2021 BUN0177) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår att det införs en 
policy på samtliga av Hylte kommuns skolor och förskolor om att det svenska språket 
företrädesvis ska användas både i klassrummen och på rasterna samt att undantag görs för 
lektioner i modersmål samt för officiella minoritetsspråk i Sverige.  
  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 april 2022. 
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande svar på motionen. 
  
Svar: Inom samtliga grundskolor i Hylte kommun sker undervisning och samtal på svenska 
förutom under vissa lektioner i engelska och moderna språk. Vissa elever har rätt till 
studiehandledning på sitt modersmål vilket säkerställer att alla elever får lika förutsättningar 
att förstå den undervisning som sker.  
På våra skolor, och förskolor satsas det mycket på tidig läs- och skrivinlärning men det är 
även satsningar som följer eleverna hela grundskoletiden. 
 
Hur utbildning ska bedrivas regleras i styrdokument så som skollagen, läroplanen och det är 
upp till rektor på skolan att se till att det efterlevs och därför är ett beslut om en policy som 
föreslås inget att förorda.  
Forskning om flerspråkighet visar även väldigt tydligt att barn med andra modersmål än 
majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt 
modersmål. 
  
Barn- och ungdomskontoret anser inte att det finns någon grund för att införa en policy 
angående användandet av det svenska språket i skolan och föreslår avslag på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §16 BUN AU Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
 Tjänsteskrivelse svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
 Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
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 §175 KSAU Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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 i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut.   
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt eget yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Ansökan om bidrag Bris region syd 2022  
(2022 BUN0037) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att verksamhetsbidrag till föreningen BRIS region Syd 
beviljas med 12 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
BRIS- Barnens rätt i Samhället har kommit in med en ansökan om verksamhetsbidrag för 
2022 om 35 000 kronor.  
 
BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt 
och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Verksamheten är till stor del bidragsstyrd.  
 
Ansökan om bidrag för verksamheten inom BRIS region Syd har tidigare beviljats från Hylte 
kommun. Barn- och ungdomsnämnden har för 2021 beviljat föreningen 12 000 kr i bidrag. 

Handlingar i ärendet 
 §17 BUN AU Ansökan om bidrag Bris region syd 2022 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag Bris 2022 
 Ansökningsbrev Bris 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att verksamhetsbidrag till föreningen BRIS region Syd 
beviljas med 12 000 kronor. 
 

  
Yrkande  
Lennart Ohlsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.  
 

Beslutet skickas till  
BRIS region Syd 
Ekonomikontoret 
Barn- och ungdomskontoret 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

Beskrivning av ärendet 
  
Återkoppling på frågor som varit uppe tidigare 
Barn- och ungdomskontoret lämnar återkoppling kring frågor om logoped och skolskjuts för 
särskole-elever som varit uppe på ett tidigare möten.  
Paragrafen är justerad 
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