
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-08-30    

Barn- och ungdomsnämnden
  

  

 

 

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

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Lennart Ohlsson (C)  
    

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-08-30   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-15:50 
  
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), Lennart Ohlsson (C), Maria Mattsson Linde (L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Rebecka Vesterlund (C) 

Mikael Ingvarsson (SD) 
  
Övriga närvarande Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 

Martin Boberg (kvalitetsutvecklare) §§53-55 
Terese Borg (controller) §§54-55 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Linnéa Rosengrren (enhetschef Språkcentrum) §§51-53 
Therese Andersson (enhetschef elevhälsa) §§51-53 
Stina Mathiasson (personalföreträdare) §§54-56 

  
Utses att justera Lennart Ohlsson (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§51-56 
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ÄRENDELISTA 
§51 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§52 Anmälan av nya ärenden 

§53 Meddelande och information 

§54 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2022 

§55 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 

§56 Övrigt 
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§51 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

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

§52 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§53 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av meddelanden och informationen.  
  
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att förbereda en fördjupande information till 
nämnden hur stor andel av elever som har en frånvaron utifrån nivåerna 0-19, 20-49, 50-74, 
75-99 procent samt 100 procent och hur många som har anpassad studiegång från 50 procent 
och uppåt.  

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling augusti 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 40 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas 

mot förtroendevalda i Hylte kommun 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 55 – Hälso- och friskvårdspolicy 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 60 – Bestämmelser omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 59 - Organisationsöversyn inför 

ny mandatperiod 
  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Information Ukraina (stående punkt) 
 Dialogmöte – enhetschef för språkcentrum samt enhetschef för elevhälsa 
 Sammanställning frånvaro 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information augusti 
 § 49 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun 
 § 55 KF Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 
 § 60 KF Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
 Avstämning kränkande behandling augusti 2022 
 Sammanställning frånvaro NÖMI augusti 2022 

Paragrafen är justerad 
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 2022-08-30  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§54 

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2022  
(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.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut augusti 
 Delegeringsbeslut augusti grundsärskolan 
 Redovisning del beslut juni juli 22 - Kråkbergsskolan 
 Anmälan delegeringsbeslut - ansvar 6000 
 Anmälan delegeringsbeslut skolskjuts augusti 
 Anmälan delegeringsbeslut skolskjuts juni och juli 2022 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026  
(2022 BUN0003) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar Resultat och ekonomisk plan (REP) för 2023 – 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte är en kommun med ett drivande näringsliv, fantastiska naturresurser och en god välfärd. 
För att de politiska företrädarna ska kunna utveckla kommunen utifrån rätt förutsättningar 
kommer årets budgetprocess att fokusera på långsiktiga effekter av samhällsutvecklingen. 
Varje nämnd tar fram en nulägesanalys utifrån nämndens ansvarsområden.  
  
Under 2022 utgår analys av nuläge och omvärld från nedan listade åtta samhällsutmaningar.  

 Sysselsättning/kompetensförsörjning 
 Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö 
 Utbildning 
 Livsplats för alla generationer  
 Infrastruktur  
 Ekonomisk tillväxt 
 Demokrati och mötesplatser  
 Trygghet och inkludering  

  
Nämnderna beskriver vilka stora utmaningar man ser utifrån dessa åtta områden. 
  
För att organisationen ska kunna möta dessa samhällsutmaningar, behöver nämnden beskriva 
vilka långsiktiga effekter som organisationen i allmänhet och nämnden i synnerhet behöver 
fokusera på. 
  
Det kan finnas konkreta insatser som kommunen behöver göra under REP-perioden. Dessa 
konkreta insatser ska ligga till grund för de effekter som nämnden ser behöver uppnås. Dessa 
konkreta insatser ska inte vara resurssatta.  

Handlingar i ärendet 
 §45 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 
 Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan (REP ) 2023-2026 
 REP 2023 BUN- Beslutsunderlag analys av nuläge och omvärld - 2022-08-01 
 Investeringsbehov  REP 2023 
 BUN Analys av nyckeltal - efter AU 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Barn- och ungdomsnämnden antar Resultat och ekonomisk plan (REP) för 2023 – 2026. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar att det i dokumentet "Beslutsunderlag - analys av nuläge och 
omvärld"  läggs till att det finns behov av kompetensutveckling inom NPF.   
  
Stina Isaksson (SD) yrkar att i både dokumentet  "Investeringsbehov" och i dokumentet 
""Beslutsunderlag - analys av nuläge och omvärld" ska läggas till om en skolgård till den 
nuvarande grundsärskolan.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.   
  
Ordförande frågar sedan om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons 
yrkande om kompetensutveckling inom NPF. Ordförande finner att barn- och 
ungdomsnämnden har avslagit yrkandet. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
beslutsordning har godkänts. 

 Den som avslår yrkandet röstar JA och den som bifaller yrkandet röstar NEJ. 
  
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 1 NEJ-röster finner ordförande att barn- och 
ungdomsnämnden har avslagit yrkandet. Omröstningslista finns som bilaga till protokollet.  
  
Ordförande frågar sedan om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons 
yrkande om skolgård till den nuvarande grundsärskolan. Ordförande finner att barn- och 
ungdomsnämnden har avslagit yrkandet. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
beslutsordning har godkänts. 

 Den som avslår yrkandet röstar JA och den som bifaller yrkandet röstar NEJ. 
  
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 1 NEJ-röster finner ordförande att barn- och 
ungdomsnämnden har avslagit yrkandet. Omröstningslista finns som bilaga till protokollet.  
  
Reservationer 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för båda sina yrkanden.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomskontoret 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
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Omröstningslista: §55 
Ärende: Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026,  2022 BUN0003 
 
Omröstningslista(or) 
Kompetensutveckling NPF 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Hedin (S), ordförande X   
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X   
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Kennerth Svensson (V), ledamot X   
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Maria Mattsson Linde (L), ersättare X   
Resultat 6 1 0 

Skolgård nuvarande grundsärskolan 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Hedin (S), ordförande X   
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande X   
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Kennerth Svensson (V), ledamot X   
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Maria Mattsson Linde (L), ersättare X   
Resultat 6 1 0 
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§56 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Rektorsbyte 
Barn- och ungdomskontoret informerar om ett rektorsbyte på Centrumskolan.  
 

Paragrafen är justerad 
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