
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Rebecca Lorentzon

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Hedin
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-09-22
Datum för anslags 
uppsättande

2020-09-25 Datum för anslags 
nedtagande

2020-10-19
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Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-15:30

Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Kennerth Svensson (V), Lennart Ohlsson (C) (Digitalt), Ann-
Christin Wendpaap (S)  ersätter Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 
Linda Svensson (L)

Ej tjänstgörande ersättare Mikael Ingvarsson (SD)
Maria Mattsson Linde (L)

Övriga närvarande Ann-Christine Johansson (Barn- och ungdomschef)
Terese Borg (Controller) §§69-71
Gunilla Abrahamsson (Skolexpert)
Erik Beus  (Rektor Örnaskolan) §73
Björn Gustafsson (Rektor Örnaskolan) §73
Stina Mathiasson (Lärarförbundet) §§70-78
Pär Henriksson (Rektor) §§68-71, §73
Rebecca Lorentzon (Nämndsekreterare)

Utses att justera Malin Svan

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-09-24   

Protokollet omfattar §§66-78
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§66 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§67 Anmälan av nya ärenden

§68 Meddelande och information september

§69 Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2020

§70 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut

§71 Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans

§72 Intern kontrollplan 2020

§73 Utvärdering mentorskap

§74 Lokalöversyn grundskola och förskola

§75 Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter

§76 Riktlinjer skolskjuts 2018

§77 Extra ärende: Val av 1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

§78 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

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. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Anmälan av nya ärenden 
(2020 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot ärendet för beredning.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) anmäler ett nytt ärende:
 
- Översyn av policy för modersmålsundervisning (enligt bilaga).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Meddelande och information september 
(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

Samverkansprotokoll

Information samverkan bästa skola

Meddelanden:

Statsbidrag augusti

Protokoll MBL 19 2020-06-16

Samverkansprotokoll 2020-08-18

§102 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldbejakande extremism

§58 KF Årsredovisning 2019

§91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter – på remiss

§141 KS Begäran om medel – statsbidrag stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020
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Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 KS Begäran om medel – Resursskola på Gamla real (lokalhyra och renovering)

§140 KS Begäran om medel – Resursskola på Gamla Real (lokalhyra och renovering) rättad 
variant

Verksamhetsberättelse 2019-20 kulturskolan

Sammanställning gymnasieval åk 9 2020

Protokoll samverkan 2020-06-16

Elevprognos 2020-09-01

Statistik barnomsorg 2020-08-31 sammanställning placerade barn

Statistik barnomsorg 2020-08-31 placerade barn

§95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader

Statsbidrag september

Protokoll samverkansmöte 2020-09-01

Protokoll MBL 2020-09-01

Protokoll MBL 2020-08-18

Kvartalsrapport Hylte Q2 2020 serviceresor Hallandstrafiken

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information september
 Statsbidrag augusti
 protokoll mbl 19 20200616
 samverkansprotokoll 20200818
 §102 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §58 KF Årsredovisning 2019
 §91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 §141 KS Begäran om medel - Statsbidrag stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

för 2020
 §140 KS Begäran om medel - Resursskola på Gamla real (lokalhyra och renovering)
 § 140 KS Begäran om medel - Resursskolan på Gamla Real (lokalhyra och 

renovering) rättad variant
 Verksamhetsberättelse 2019-20 kulturskolan
 sammanställning gymnasieval åk 9 2020
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 protokoll samverkan 20200616
 Elevprognos 2020-09-01
 Statistik barnomsorg  2020-08-31 sammanställning placerade barn
 Statistik barnomsorg 2020-08-31 placerade barn
 §95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
 Statsbidrag september
 Protokoll samverkansmöte 20200901
 Protokoll mbl 20200901
 Protokoll mbl 20200818
 Kvartalsrapport Hylte Q2 2020 serviceresor hallandstrafiken

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Anmälan delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 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 september 2020
 Delegringsbeslut BUK platina 2020-06-11 - 2020-09-15
 Delegeringsbeslut kränkande behandling september
 Delegeringsbeslut Örnaskolan september 2020
 Delegeringsbeslut september 2020 AH
 Anmälningslista delegeringsbeslut sep -20 TA
 Anställningar BUN augusti 2020
 Anställningar BUN juli 2020
 Anställningar BUN juni 2020
 Anmälningslista delegeringsbeslut Kråkbergsskolan augusti

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut 
(2020 BUN0001)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden överlämnar delårsbokslutet 2020 till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 
1 672 tkr, vilket är 1 procent i avvikelse. Jämfört med föregående års utfall samma period är 
utfallet

7 326 tkr lägre. Positiv avvikelse beror på statsbidrag från migrationsverket och skolverket 
som beräknas användas under höstterminen samt förskolans verksamheter. Eftersom det varit 
färre barn i förskolan har centralt avsatta medel för avräkning inte behövt användas.

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 1 500 tkr, 0,6 procent mot budget, vilket är 
en förbättring mot maj prognosen med 470 tkr.

Handlingar i ärendet
 §52 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2020
 Delårsbokslut 2020 Barnochungdomsnämnden.
 reviderat Delårsbokslut 2020 Barnochungdomsnämnden.
 Grunduppdrag delårsbokslut bun 2020
 Uppföljning interkommunala avgifter

 
 
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Det är jättebra att de utländska eleverna har höjt sina resultat, men det blir missvisande då 
utländska elever som läser modersmål kan tillgodoräkna sig poängen för det. Det blir även 
missvisande då de utländska eleverna som slutat 9:an, fått ett extra år av poäng i skolan. 
Genomgående genom hela delårsbokslutet och punkterna kring elevernas resultat, så står det 
att läsa att enbart de utländska eleverna höjt sina resultat och att de svenska legat kvar på 
samma resultat eller sänkt sina resultat.
 
På ett ställe står det citat "de utländska pojkarna har höjt sitt meritvärde lika mycket som de 
svenska pojkarna har sänkt sitt", det hade förmodligen kallats för rasism om man skrivit 
tvärtom.
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det var enbart 68,8% av eleverna i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen. 
Det här är ju något vi måste ta på allvar, och då gäller det alla elever. Nöjdheten i 
grundskolan är nu nere på 68%. 
 
Läser man vidare så står det så fint om att barn i behov av särskilda insatser att man 
kartlägger och bedömer så att man upptäcker dessa elever tidigare  och därmed kan ge dem 
rätt förutsättningar utifrån deras behov. Men verkligheten stämmer inte överens med detta 
tyvärr. Detta är något vi i nämnden behöver ta på allvar, då det kommer innebära stora 
kostnader för samhället i framtiden för att inte tala om det personliga lidandet. Vi bryter mot 
både skollagen, barnkonventionen och arbetsmiljölagen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans 
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans och 
omställningsarbetet per augusti 2020 samt muntlig information om personaltäthet i 
grundskolan.

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

Beräknad prognos efter augusti månads utfall redovisas också per budgetansvar.

Handlingar i ärendet
 §53 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
 Tjänsteskrivelse- Budget i balans, redovisning av omställningsarbetet augusti 2020
 Budget i Balans rapport augusti 2020

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans och 
omställningsarbetet per augusti 2020.

Beslutet skickas till 
Barn och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Intern kontrollplan 2020 
(2020 BUN0002)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning intern kontrollplan kopplat till 
delårsbokslut 2020.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje 
år och görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig på barn-och 
ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.

För att se hur barn-och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man 
uppföljning i samband med delårsbokslutet.

Handlingar i ärendet
 §58 BUN AU Intern kontrollplan 2020
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2020 uppföljning
 Beslutsunderlag internkontrollplan BUN 2020
 Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning delår 2020

Beslutet skickas till 
Barn-och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Utvärdering mentorskap 
(2020 BUN0121)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering mentorer.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden att utvärdera 
effekten av införandet av mentorskap.

Handlingar i ärendet
 §54 BUN AU Utvärdering mentorskap
 Tjänsteskrivelse Utvärdering mentorer
 Sammanställning utvärdering av mentorskap för BUN

 
 
Björn Gustafsson och Erik Beus, rektorer Örnaskolan, besöker sammanträdet och berättar om 
mentorskapet på Örnskolan. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Lokalöversyn grundskola och förskola 
(2020 BUN0042)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återkoppling kring omförhandling hyresavtal modul 
Rydö, lokal förskola i Landeryd och lokal förskola i Unnaryd.
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avyttra en av modulerna för Rydöbruks förskola. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden gav 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.

Hyltebostäder har i kontakt med Expandia fått klartecken för möjlighet att omförhandla 
kontrakt gällande att avyttra en modul på förskolan i Rydö och behålla båda modulerna på 
förskolan i Långaryd. Det innebär en hyresminskning för moduler i Rydö men även en 
engångskostnad för avyttring av dem. De barn som är placerade på förskolan i Rydöbruk idag 
kommer att inrymmas i de lokaler som blir kvar.

Gällande hyreskontrakt för lägenhet som nyttas av Linnéans förskola i Landeryd svarar 
Hyltebostäder att lokalen sägas upp senast sista oktober och då upphör den året efter den 
31/12. Man går miste om hyra om man löser kontraktet i förtid. Man svarar vidare att gällande 
lokaler som vi hyr av Hyltebostäder ska de se hur hyresavtalen ser ut, då detta blir en 
principfråga som måste lyftas med deras styrelse. De har inte möte förrän i september därför 
kan inga tydliga besked lämnas.

Handlingar i ärendet
 §55 BUN AU Lokalöversyn grundskola och förskola
 Tjänsteskrivelse Lokalöversyn grundskola och förskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återkoppling kring omförhandling hyresavtal modul 
Rydö, lokal förskola i Landeryd och lokal förskola i Unnaryd

Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar tillägg att avyttra en av modulerna för Rydöbruks förskola. 
 
Beslutsgång 
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande gällande avyttring en av modulerna för 
Rydöbruks förskola. 
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§75

Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter 
(2020 BUN0093)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar remissvar gällande de lokala ordningsföreskrifterna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sett över de lokala ordningsföreskrifterna och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag på lokala ordningsföreskrifter på 
remiss till kommunens nämnder, Hyltebostäder, kommunens rådgivande organ, Länsstyrelsen 
i Hallands län och Polismyndigheten i Väst (lokalområde Falkenberg/Hylte).

Sista svarsdag är 1 oktober 2020.

Barn- och ungdomsnämnden har inga synpunkter gällande revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna.

Handlingar i ärendet
 §57 BUN AU Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 Remissvar Lokala föreskrifter
 Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§76

Riktlinjer skolskjuts 2018 
(2018 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering av förändringarna i riktlinjen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om förändringar i riktlinje skolskjuts 2019-05-21. Man 
beslutade även att Barn- och ungdomskontoret ska utvärdera förändringarna i riktlinjen inom 
ett år.

Följande förändringar beslutades och ska utvärderas.

Överklagande och omprövning av skolskjutsbeslut handläggs av kommunjurist.

Införa självskjuts med att det ska ske på initiativ från kommunen och i dialog med 
vårdnadshavare.

Bevilja vinterskjuts (1/11-31/3) där man kan förutse försämrade vägförhållanden på grund av 
mörker, vinterväglag, byggnation, ökad tung trafik eller liknande och det innebär en fara för 
elevens säkerhet att ta sig fram trafiksäkert.

Elev som ej är berättigad skolskjuts kan åka med i skolskjutsen i mån av plats (gäller ej 
linjetrafik) under förutsättning att sittplats finns för alla och att på- och avstigning sker på 
befintliga hållplatser (kompisåkning)

Utvärdering:

Under läsåret 19/20 gjordes en överklagan från vårdnadshavare. Beslutet rättidsprövades av 
Hylte kommun och beslut ändrades sedan efter ändring av Hallandstrafiken. Gynnande beslut 
till vårdnadshavaren gjorde att ärendet inte gick till förvaltningsrätten. Inför skolstart läsår 
20/21 har 3 överklagan inkommit. En överklagan har omprövats av Hylte kommun och gett 
gynnande beslut efter ändring av Hallandstrafiken. De övriga två överklaganden är nyligen 
inkomna till Hylte kommun och har inte handlagts ännu, dock är dessa två inte inkomna inom 
rätt tid för överklagan. Kommunjurist har inte varit involverad i ärendena då vi gjort 
rättidsprövning och omprövning av egna beslut och inget har sedan gått vidare till 
förvaltningsrätten.
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Skolskjutshandläggare har hittills inte fått in några förfrågningar om självskjuts från 
vårdnadshavare. Skolskjutshandläggare har inte initierat självskjuts för någon elev. 
Hallandstrafiken har heller inte påpekat förslag om självskjuts när de planerat skolskjuts inför 
läsår 20/21.

Vinterskjuts beviljas där behov finns. Inga beslut om vinterskjuts har inkommit under läsår 
19/20. Det kan bero på att de som tidigare år efterfrågat vinterskjuts har fått gynnande beslut 
som ligger kvar. När andra på samma adress/upptagningsplats söker skolskjuts gäller 
gynnande beslut även här.

Skolenheterna rapporterar att kompisåkning fungerar utan problem. Samarbetet med 
bussbolag/chaufförer har fungerat mycket bra. Framtagen blankett har inte använts då 
chaufförer inte efterfrågar den utan tillåter kompisåkning så långt det är möjligt att säkra 
sittplatser garanteras. Inför läsår 20/21 är det nytt bussbolag som kör skolskjuts i Hylte 
kommun och vi hoppas på bra samarbete framåt.

Handlingar i ärendet
 §56 BUN AU Riktlinjer skolskjuts 2018
 Tjänsteskrivelse Riktlinje skolskjuts - uppföljning

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutshandläggare Nancy Bertilsson

Paragrafen är justerad
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§77

Extra ärende: Val av 1:e vice ordförande barn- och 
ungdomsnämnden 
(2020 BUN0134)

Beslut
Med anledning av Per-Yngve Bengtssons xxx beslutar barn- och ungdomsnämnden 
att utse Linda Svensson (L) som 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden fram tills 
Per-Yngve Bengtsson (S) är åter i tjänst. Linda Svensson (L) tar under samma period över 
övriga uppdrag där barn- och ungdomsnämnden tidigare har utsett Per-Yngve Bengtsson (S) 
som representant. Uppdraget som 1:e vice ordförande och övriga uppdrag som Linda 
Svensson (L) tar över upphör att gälla utan särskilt entledigande när Per-Yngve Bengtsson (S) 
är tillbaka från sin xxx.
 
Under den tiden Linda Svensson (L) tjänstgör som 1:e vice ordförande går Maria Mattsson 
Linde (L) in som ersättare i arbetsutskottet. Uppdraget som ersättare i arbetsutskottet som 
Maria Mattson Linde (L) tar över upphör att gälla utan särskilt entledigande när Per-Yngve 
Bengtsson (S) är tillbaka från sin xxx.
 
Barn- och ungdomsnämnden ska meddelas den dag Per-Yngve Bengtsson är åter i tjänst.

Beskrivning av ärendet
Per-Yngve Bengtsson (S) har meddelat att han är xxx. Under hans xxx 
behöver en ersättare väljas för hans uppdrag som 1:e vice ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden.

Enligt ordförandeinstruktionen får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för om 
ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid. Ersättaren fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.

Handlingar i ärendet
 Val av 1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Med anledning av Per-Yngve Bengtssons xxx beslutar barn- och ungdomsnämnden 
att utse XX (X) som 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden fram tills Per-Yngve 
Bengtsson (S) är åter i tjänst. XX (X) tar under samma period över övriga uppdrag där barn- 
och ungdomsnämnden tidigare har utsett Per-Yngve Bengtsson (S) som representant. 
Uppdraget som 1:e vice ordförande och övriga uppdrag som XX (X) tar över upphör att gälla 
utan särskilt entledigande när Per-Yngve Bengtsson (S) är tillbaka från sin xxx.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden ska meddelas den dag Per-Yngve Bengtsson är åter i tjänst.

Yrkande
 
Maria Hedin (S) föreslår Linda Svensson (L) till 1:e vice ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden.
 
Maria Hedin (S) föreslår Maria Mattsson Linde (L) till ersättare i barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskottet under den tid Linda Svensson (L) tjänstgör som 1:e vice 
ordförande. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Övrigt 
(2020 BUN0006)

Stina Isaksson (SD) efterfrågar en översyn av hur många anmälningar som har gjorts till 
skolinspektionen från åren 2018 till 2020. Med anledning av det stora omställningsarbetet 
som gjorts.
 
Barn- och ungdomskontoret ber att få återkomma med svar på Stina Isakssons (SD) 
efterfrågan till nästa nämnd. 
 
 
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om samverkan mellan enheterna för bästa stöd till eleverna.
 
 

Paragrafen är justerad
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Yrkande nytt ärende 
 

Översyn av policy för modersmålsundervisning 
 
Enligt skollagen krävs följande för att en kommun ska tillhandahålla 

modersmålsundervisning för elev 

 

• eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i 

modersmålet och 

• minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet och 

• det skall vara umgängesspråket i hemmet och 

• minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta. 

• En lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och 

• modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet 

samt liknade former och 

• högst sju års undervisning är ett ”skall‐krav”. 

Barn ‐ och ungdomskontoret ska säkerställa att språket talas av en 

vårdnadshavare och att det talas i hemmet. 

Minoritetsspråken och studiehandledningen är undantaget.  

 

Med utgångspunkt i skollagen förslår vi följande: 

 

Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. 



Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande 

(betyg E) eller goda (betyg C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå 

ifrån ett prov i något av B‐eller C‐språken samt översätta detta till det 

aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen 

finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning.  

 

Vi föreslår även att ensamkommande som bor i familjehem inte ska 

erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en 

vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 

uppfylls. Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att 

språket skall talas i hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i 

Sverige. 

 

Vi förslår vidare att modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller 

vuxenutbildningar inte ska erbjudas. Det är inte lagstadgat och är ingen 

skall‐sats i skollagen. 

 

Erbjud högst sju års modersmål från startdatum. Det är vad som 

stipuleras i Skollagen. Från det datum då man har första lektionstillfället 

ska den bortre tidsgränsen vara högst sju år, även om man inte har sökt 

vissa terminer. 

 



 

 

Förtydligande om vad som en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla 

andra ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta 

som krav. Varför detta krav inte skulle omfatta modersmålslärare är en 

sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, innebär i första hand 

legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand legitimerad 

språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det 

aktuella språket. 

 

Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 

maj. Dessa datum säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera 

”lämplig” lärare kommande termin. Denna tidsgräns krävs för att ge 

rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal, en rimlig tidsgräns är två 

månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer 

med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål 

den terminen. 

 

Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som 

läser modersmål som inte är klassificerat som C‐språk skall läsa sitt 

modersmål efter ordinarie skoltid. Det är inte rimligt att avbryta ordinarie 

lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. Målet med 

skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i 



skolan för att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. 

Då är det kontraproduktivt att låta dem missa viktiga lektioner. Detta 

tillsammans med fjärrundervisning gör att lektionerna kan effektiviseras 

och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt så länge 

kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever 

per klassrum. 

 

Se över möjligheterna till fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet 

underlag för en klass och innebär en extremt hög lärartäthet, som i 

många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall handlar det 

dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en 

pedagog som bor och arbetar på annan ort. Fjärrunderisning är ett 

alternativ som möjliggör samordning och skulle bespara Hylte kommun 

onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då avsaknad av 

legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för 

eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 

 

Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är 

väldigt tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk 

ska finnas för att det skall behöva erbjudas av kommunen. Att bedriva 

undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig och helt ineffektiv 

undervisningssituation. 



När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på fem sökande 

uppfyllas. Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste 

söka varje termin för att kommunen ska erbjuda undervisningen. Om det 

kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i det aktuella 

språket den terminen. 

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller 

tolkade från Skollagen samt Skolverkets föreskrifter i frågan så erbjuder 

Hylte kommun modersmålsundervisning till de barn som så önskar. 

 

 

 

Sverigedemokraterna Hylte genom: 

 

_________________________                                      

Stina Isaksson Gruppledare      

 

2020‐09‐22                          
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