
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-21    

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 2022-06-21   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-16:30 
  
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), Lennart Ohlsson (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S) 

Rebecka Vesterlund (C) 
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Gunilla Abrahamsson (skolexpert) 
Martin Boberg (kvalitetsutvecklare) §46 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Anett Angel (rektor) §46 
Annika Karlsson (biträdande rektor) §46 
Stina Mathiasson (personalföreträdare) §§47-50 
Patricia Lundgren (ungdomssamordnare) §46 
Kerstin Delefelt (social hållbarhetsstrateg) §46 
Emelie Andersson (förskollärare) §46 
Rebecka Erlandsson (förskollärare) §46 
Sandra Wisell (förskollärare) §46 
Almina Westman (feriearbetare) §46 
Katarina Larsson (feriearbetare) §46 

  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§44-50 
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ÄRENDELISTA 
§44 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§45 Anmälan av nya ärenden 

§46 Meddelande och information 

§47 Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 

§48 Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre tillgänglighet 

§49 Hållbarhetsarbete på förskolorna 

§50 Övrigt 
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§44 

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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§45 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

Beslut 
Ärendet tas emot för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
  
Stina Isaksson (SD) anmäler följande ärende: 
  
Vid händelse att vårdnadshavare inte kan betala förskoleavgiften så ska de 15 timmar som är 
lagstadgade gälla även för barnen som är 1 - 2 år likadant som det är för 3 - 5 åringar så att 
inte barnen går miste om sin omsorg.  
Paragrafen är justerad 
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§46 

Meddelande och information  
(2022 BUN0005) 

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

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 

 Avstämning kränkande behandling juni 
 Protokoll från brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet 2022-06-02 
 Protokoll från tillgänglighetsrådet 2022-05-30 

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Information Ukraina (stående punkt) 
 Dialogmöte – rektor för Lönnens, Tallens och Kantarellens förskola, samt rektor för 

Rödluvans, Sörgårdens och Torups förskola (kl. 13:00-15:00) 
 Information – Presentation av elevernas upplevelser av trygghet och studiero 
 Information Presentation enkätresultat – elevers upplevelser av utveckling och lärande 

samt inflytande och delaktighet  
 Presentation av LUPP 2021 (kl. 15:30-16:00) 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information juni 
 Presentation BUN 2022-06-21 (Kantarellen, Lönnen, Tallen) 
 Presentation nämnden juni 2022 (Torups förskola, Sörgården, Rödluvan 
 Avstämning kränkande behandling juni 2022 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2022-06-02 
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2022-05-30 
 Statsbidrag juni 

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

Paragrafen är justerad 

6 (12)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-21  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§47 

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.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut juni 
 redovisning anmälan delegeringsbeslut - arbetsutskottet 
 Redovisning delegeringsbeslut maj-22, förskoleområde 6830 
 redovisning del beslut maj 22 Kråkbergsskolan 
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret mars 2022 
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar barn- och ungdomskontoret april 2022 

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

Paragrafen är justerad 
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§48 

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre 
tillgänglighet  
(2022 BUN0061) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden skickar svar till kommunala tillgänglighetsrådet.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet begär att de politiska nämnderna i kommunen, senast den 
19/9 2022 tar fram en sammanställning med de åtgärder som utförts den senaste 
mandatperioden för att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte kommun. 
  
Inom barn- och ungdomsnämndens områden förskola och grundskola tas de flesta beslut av 
rektor om insatser, stöd och åtgärder för att underlätta för de barn och elever som har 
funktionshinder av olika slag. Besluten tas av rektor med stöd av Skollagen 2010:800 bland 
annat 3 kap §2 (Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser) 
  
Exempel på beslut som tas av rektor är: digitala hjälpmedel, teknik för ökad hörselförmåga, 
resursskola, elevassistent, undervisning i tillrättalagt lärmiljö mm. 
  
I beslut tagna om kommande renoveringar och nybyggnationer av skollokaler planeras det för 
mindre rum för undervisning för att tillmötesgå individuella anpassningar för eleverna. 
Beslut tagna i barn- och ungdomsnämnden för att underlätta funktionshindrades 
levnadsvillkor i Hylte kommun 2019–2022 listas nedan. 
  
2019 
2018BUN0283 Investeringsbudget 2020–2022: Beslutet gäller investeringsbegäran för 
förtätning av digital utrustning inom skola och förskola. 
2019BUN0080 Remiss om utställning av översiktsplan: Översiktsplanen är en del av 
framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar som behöver göras. Barn och 
ungas förutsättningar för framtiden har beaktats i översiktsplanen oavsett 
funktionsnedsättning eller inte. 
2019BUN0193 Uppdrag att utreda tillägg i omsorgskontorets reglemente: Beslutet gäller 
förslag att en större översyn görs för att utreda påverkan på kostnader, organisation, rutiner 
och beslutsgång tillsammans med berörda nämnder före beslut om tillägg tas. 
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2019BUN0306 Remiss Bostadsförsörjningsprogram: Ärendet behandlar tillgänglighet och 
likvärdiga förutsättningar kring lokaler, särskilda boende etc. 
  
2020 
2019BUN0274 Resursskola – Beslutet gäller att starta en resursskola. 
2019BUN0356 Resultat och ekonomisk plan REP 2021–2024: Beslutet gäller 
investeringsbegäran för förtätning av digital utrustning inom skola och förskola samt medel 
till stödorganisation och grundsärskola 

Handlingar i ärendet 
 §39 BUN AU Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre 

tillgänglighet 
 Tjänsteskrivelse begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 
 Protokollsutdrag § 5 KTR 2022-03-07 - Uppdrag om sammanställning av åtgärder 
 E-post förtydligande av beslut i tillgänglighetsrådet om sammanställning från 

nämnderna 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden skickar svar till kommunala tillgänglighetsrådet.  
 

Yrkande 
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.            
 

Beslutet skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Hållbarhetsarbete på förskolorna  
(2022 BUN0077) 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden tar del av förslag med tillhörande budgetförslag kring miniminivå 
gällande hållbarhetsarbete på förskolorna. 
  
Barn- och ungdomsnämnden begär 78 000kr från kommunens klimatkompensationskonto för 
uppstartskostnader i enlighet med ärendebeskrivningen.   

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppgift att 
tillsammans med förskolorna ta fram ett förslag på hur en miniminivå på våra förskolor skulle 
kunna se ut inom miljö och hållbarhet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar. 
Arbetsutskottet vill även att det presenteras ett budgetbehov som nämnden kan använda för att 
begära medel från Hylte Kommuns klimatkonto. 

Handlingar i ärendet 
 §40 BUN AU Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 Tjänsteskrivelse Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 Ärendebeskrivning Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 § BUN AU Anmälan av nya ärenden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden tar del av förslag med tillhörande budgetförslag kring miniminivå 
gällande hållbarhetsarbete på förskolorna. 
  
Barn- och ungdomsnämnden begär 78 000kr från kommunens klimatkompensationskonto för 
uppstartskostnader i enlighet med ärendebeskrivningen.   
 

Yrkande 
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Barn- och ungdomskontoret 
Rektorer inom förskolan 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Logoped 
Stina Isaksson (SD) frågar om hur det går med logoped. Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, 
informerar om läget just nu. Samtliga kommuner har skickat ett samarbetsavtal till Region 
Halland, som man väntar svar ifrån. Svaret är dock försenat. 
 

Paragrafen är justerad 
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