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Susanne Klarén (utvecklingspedagog) §3 

  
Utses att justera Rebecka Vesterlund (C) 
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§1 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2023 BUN0005) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och beslutar att Rebecka Vesterlund 
(C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Leif Smith (S).  
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§2 

Anmälan av nya ärenden  
(2023 BUN0007) 

Beslut 
Ärendena tas emot för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Rebecka Vesterlund (C) väcker följande nya ärenden:  
Långaryds förskola 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att göra en 
konsekvensanalys av att avveckla modulerna för förskolan i Långaryd, utifrån barnunderlag 
samt höga kostnader för hyra och el. Denna analys ska innehålla en barnkonsekvensanalys, 
ekonomisk analys, analys om det finns andra möjliga lokaler på orten att bedriva 
förskoleverksamhet i eller möjlighet att rekrytera familjedaghem på orten. Dialog bör föras 
med invånare på orten före stängning för att ge möjlighet till att bedriva kooperativ 
verksamhet. 
  
Nämnden behöver också efterfråga ett beslut från fullmäktige via kommunstyrelsen om att 
bygga en förskola i Landeryd.  Nämnden kan inte planera efter icke tagna beslut om 
byggnation, varför beslut om byggnation av förskola i Landeryd behöver fattas innan 
stängning av förskolan i Långaryd sker efter fullmäktiges avvecklingsbeslut. Kontoret ska 
redovisa detta på kommande nämnd. 
  
Förskola i Hyltebruks centrum 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda vilka 
platser i Hyltebruks tätort som kan anses lämpliga att inom kort tid bygga en förskola på, det 
vill säga där detaljplan tillåter denna typ av byggnation. Nämnden kan därefter initiera 
uppdraget till Kommunstyrelsen att söka en extern part som är intresserad av att bygga och 
äga fastigheten. Nämndens har ett ansvar att hålla budgeten och nämnden behöver komma 
ifrån alla långvariga, dyra modullösningar som i dag finns. Nämnden behöver driva frågan 
ur ett nämndsperspektiv och att enbart förlita sig på att Parkstaden en dag ska bli bebyggt 
med en förskola är inte ansvarstagande. Kan nämnden initiera förslag i närområdet där det 
finns många familjer – som i området Staffansbo/Nittebo som dessutom ska expanderas med 
fler tomter – för att finnas på gångavstånd för många familjer, bör vi också lyfta detta till 
Kommunstyrelsen, då det ur ett nämndsperspektiv inte kan anses givet att ha två förskolor i 
tätorten som ligger tätt in på varann. Kontoret ska senast i april redovisa detta för nämnden. 
  
Helhetsgrepp över förskolorna i kommunen 
Att bedriva en långsiktig verksamhet i moduler är varken ekonomiskt eller 
verksamhetsmässigt fördelaktigt. Att bedriva små enheter utan möjlighet att få ihop sin 
budgetär inte rimligt. Nämnden behöver skapa sin målbild över hur förskolornas utveckling 
ska se ut under mandatperioden. Vi vill därför: 
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att barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att presentera 
förslag på hur kommunens totala förskoleorganisation ska se ut framåt. I förslaget 
presenteras en bild över 
- antal enheter nämnden ska ha, 
- vilka lokaler i t.ex. Hyltebruks tätort som kan avyttras omgående och vilka nämnden 
behöver ha kvar tills en ny förskola finns att nyttja. 
- information om de olika enheternas behov av lokalinvesteringar de närmsta åren för att 
förändringen ska vara genomförbar 
- avveckling av moduler till förmån för hållbara lösningar 
- ekonomiska konsekvenser 
- effekter för ledningsorganisation och pedagogik 
- barnkonsekvensanalys och 
- en analys av barnantal. 
Om nämnden/fullmäktige anser att små enheter ska finnas kvar behöver det finnas med en 
ekonomisk beräkning på vilka landsbygdsstöd som behöver inrättas för att kunna bevara de 
små enheterna. Kontoret ska senast i juni redovisa detta för nämnden. 
  
Helhetsgrepp över skolorna i kommunen 
Att bedriva en långsiktig verksamhet i moduler är varken ekonomiskt eller 
verksamhetsmässigt fördelaktigt. Att ha upptagningsområden som följer församlingsgränser 
får anses som omodernt.  Idag kan man bo mellan Hyltebruk och Unnaryd, där det finns 
kollektivtrafik att ta sig till närmsta skola men man tillhör Landeryd så att det behövs en extra 
skolskjuts som transporterar eleverna dit. Detta behöver ses över på ett kommunövergripande 
sätt för att få en lämplig utjämning. 
  
Nämnden behöver skapa sin målbild över hur skolorna ska se ut under mandatperioden och 
framåt. Vi vill därför: 
att Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att presentera 
förslag på hur kommunens totala skolorganisation kan se ut framåt. I förslaget presenteras en 
helhelsanalys med 
-          förslag på förändring av upptagningsområde till skolor 
-          förändring av antal enheter 
-          barnkonsekvensanalys och 
-          en analys av barn- och elevantal 
-          information om de olika enheternas behov av lokalinvesteringar de närmsta åren för 
att förändringen ska vara genomförbar 
-          avveckling av dyra modullösningar. 
Utöver att moduler ska avvecklas bör Särskolans behov av lokaler beskrivas tydligt med vilka 
behov som finns i en framtida lokal och vilken placering som kan ses lämplig. Ekonomiska 
och pedagogiska effekter av förslaget redovisas. Kontoret ska senast i juni redovisa detta för 
nämnden. 
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§3 

Meddelande och information  
(2023 BUN0006) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter får åka till skolriksdagen 8-9 
maj 2023 och ersättare får åka med om en ledamot inte har möjlighet.  
  

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 134 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 
2023-2026 Hylte kommun 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 155 Val av barn- och ungdomsnämnden och 
val av ordförande 

 Protokollsutdrag KF § 137 Revidering av arbetsordning för fullmäktige samt 
arbetsordning för nämnder och styrelser - Digital signering 

 Protokollsutdrag KF § 135 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – 
nämnderna  

 Protokollsutdrag KF § 136 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – 
arbetsutskott 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 138 Rådens arbetsformer 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 151 Inkallelseordning 2023-2026 
 Protokoll samverkan 2022-11-29 (stående punkt) 
 Protokoll MBL 2022-11-30 (stående punkt) 
 Avstämning kränkande behandling december 2022 

  
Information 

 Information om statsbidrag (stående punkt) 
 Information om nybyggnationer (stående punkt) 
 Information från råden (stående punkt) 
 Genomgång av nämndens övergripande målinriktning (NÖMI) kl. 13:15-13:45 
 Besök utvecklingspedagoger kl. 13:45-14:15 
 Praktisk information kl. 14:15- 14:45 
 Skolriksdag 8-9 maj 2023 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information januari 
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 Protokollsutdrag KF § 134 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 Hylte 
kommun (inkl. bilagor) 

 Protokollsutdrag KF § 155 Val till barn- och ungdomsnämnden samt val av 
ordföranden 

 Protokollsutdrag KF § 137 Revidering av arbetsordning för fullmäktige samt 
arbetsordning för nämnder och styrelser - Digital signering 

 Protokollsutdrag KF § 135 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – 
nämnderna 

 Protokollsutdrag KF § 136 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - 
arbetsutskott 

 Protokollsutdrag KF § 151 Inkallelseordning 2023-2026 
 Protokollsutdrag KF § 138 - Rådens arbetsformer (inkl arbetsformerna) 
 Avstämning kränkande behandling december 2022 
 PROTOKOLL mbl 19 20221130 
 PROTOKOLL samverkan 20221129 
 Statsbidrag januari 

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

  
Yrkande 
Leif Smith (S) yrkar att ordinarie ledamöter får åka till skolriksdagen 8-9 maj 2023 och 
ersättare får åka med om en ledamot inte har möjlighet.  
  
Rebecka Vesterlund (C) yrkar att samtliga ledamöter och ersättare får åka med till 
skolriksdagen 8-9 maj 2023.   
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Leif Smiths och Rebecka Vesterlunds yrkanden mot varandra. Ordförande 
finner att barn- och ungdomsnämnden har beslutat i enlighet med Leif Smiths yrkande.  
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§4 

Anmälan delegeringsbeslut  
(2023 BUN0008) 

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 januari 
 Delegeringsbeslut dec - Örnaskolan 
 Delegeringsbeslut dec 22 - central elevhälsa 
 Redovisning del beslut dec - Kråkbergsskolan 
 Redovisning delegeringsbeslut November 2022 Sörgården 
 Anmälan delegeringsbeslut januari 2023 ansvar 6000 

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

8 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§5 

Närvarorätt på barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2023-
2026  
(2023 BUN0013) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023-2026:  

 Barn- och ungdomschef 
 Skolexpert 
 Controller för barn- och ungdomskontoret 
 Kvalitetsutvecklare 
 Nämndsekreterare/kommunsekreterare 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 25 § kommunallagen är nämndens sammanträden slutna och enligt 6 kap 26 § 
kommunallagen kan andra än förtroendevalda i nämnden beviljas närvarorätt. Det är upp till 
nämnden att besluta vilka som ska ha en permanent närvarorätt. En permanent närvarorätt är 
praktiskt för de som regelbundet är med på hela eller större delar av nämndens sammanträden.  
  
Barn- och ungdomsnämnden behöver därför besluta vilka personer som utöver 
förtroendevalda som har permanent rätt att närvara på nämndens sammanträden.  
  
Personer som är inbjudna att föredra ett ärende är undantagna från bestämmelserna om att 
nämnden ska besluta om personers närvarorätt. När det gäller personalföreträdare finns det 
särskilda regler i kommunallagen kring deras närvarorätt.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Närvarorätt på barn- och ungdomsnämndens sammanträden 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023-2026:  

 Barn- och ungdomschef 
 Skolexpert 
 Controller för barn- och ungdomskontoret 
 Kvalitetsutvecklare 
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Yrkande 
Leif Smith (S) yrkar att nämndsekreterare/kommunsekreterare ska få närvarorätt på barn- och 
ungdomsnämndens sammanträden.  
  
Per-Yngve Bengtsson (S) yrkar på bifall till Leif Smiths yrkande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande 
finner att nämnden har bifallit yrkandet.  
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§6 

Val till kommunala pensionärsrådet  
(2023 BUN0015) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i 
kommunala pensionärsrådet:  
  
Representant                           
Ida Andersson (V)       
  
Beslut om ersättare tas vid nästa sammanträde.                  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunala pensionärsrådets arbetsformer ska barn- och ungdomsnämnden utse en 
representant och en ersättare för representanten. Dessa väljs bland nämndens ledamöter och 
ersättare.  
  
Representanten och dess ersättare blir utsedda för en period på fyra år, räknat från året efter 
det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i 
kommunala pensionärsrådet:  
  
Representant                          Ersättare 
XX                                             XX 
 

  
Yrkande  
Leif Smith (S): Ida Andersson väljs som representant i pensionärsrådet.  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Pensionärsrådet 
 

11 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§7 

Val till kommunala tillgänglighetsrådet  
(2023 BUN0015) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i 
kommunala tillgänglighetsrådet:  
  
Representant                                 Ersättare 
Anna Jakob Sundling (S)                  Rebecka Vesterlund (C)                

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunala tillgänglighetsrådets arbetsformer ska barn- och ungdomsnämnden utse en 
representant och en ersättare för representanten. Dessa välj bland nämndens ledamöter och 
ersättare.  
  
Representanten och dess ersättare blir utsedda för en period på fyra år, räknat från året efter 
det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunala tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i 
kommunala tillgänglighetsrådet:  
  
Representant              Ersättare 
XX                                XX 
 

  
Yrkande 
Leif Smith (S) yrkar att Anna Jakob Sundling (S) ska utses till representant i kommunala 
tillgänglighetsrådet.  
  
Rebecka Vesterlund (C) yrkar att hon ska utses som ersättare i kommunala 
tillgänglighetsrådet.  
 

Beslutet skickas till  
Tillgänglighetsrådet 
 

12 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§8 

Val till trygghet- och folkhälsorådet  
(2023 BUN0015) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i trygghet- 
och folkhälsorådet: 
  
Representant          Ersättare 
Linda Svensson (L)     Mikael Ingvarsson (SD) 
  

Beskrivning av ärendet 
Enligt trygghet- och folkhälsorådets arbetsformer ska barn- och ungdomsnämnden utse en 
representant och en ersättare för representanten. Dessa välj bland nämndens ledamöter och 
ersättare.  
  
Representanten och dess ersättare blir utsedda för en period på fyra år, räknat från året efter 
det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  
  
Inför sammanträdet har Sverigedemokraterna anmält att Mikael Ingvarsson (SD) är 
intresserad att vara en av de som barn- och ungdomsnämnden utser till trygghet- och 
folkhälsorådet. Partiet föranmälde detta eftersom partiet skulle sakna någon som tjänstgjorde 
på sammanträdet.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till trygghets- och folkhälsorådet 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i trygghet- 
och folkhälsorådet: 
  
Representant                Ersättare 
XX                                  XX 
  
 

  
Yrkande 
Leif Smith (S) yrkar att Linda Svensson (L) ska utses som representant i trygghet- och 
folkhälsorådet.  
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Beslutet skickas till  
Trygghet- och folkhälsorådet  
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§9 

Sammanträdestider 2023 barn- och ungdomsnämnden  
(2022 BUN0175) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdatum för 2023:  
  
10 januari 
14 februari (heldag med fadderbesök) 
21 mars 
25 april 
23 maj 
20 juni 
29 augusti 
26 september 
24 oktober 
21 november (heldag med fadderbesök) 
12 december 

Beskrivning av ärendet 
Den förra barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 13 december 2022 att 
lämna förslag på sammanträdestider för 2023 till den nya nämnden.  
  
Efter det sammanträdet har kommunfullmäktige beslutat att nämndernas arbetsutskott ska 
försvinna. Barn- och ungdomskontoret har utifrån det beslutet reviderat förslaget på 
sammanträdestider.  
  
Förutom att arbetsutskottens sammanträden har plockats bort har även datumen i februari och 
mars ändrats. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2023 
 §99 BUN Sammanträdestider 2023 barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdatum för 2023:  
  
10 januari 
14 februari (heldag med fadderbesök) 
21 mars 
25 april 
23 maj 
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20 juni 
29 augusti 
26 september 
24 oktober 
21 november (heldag med fadderbesök) 
12 december 
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§10 

Delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden  
(2023 BUN0014) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ny delegeringsordning för barn- och 
ungdomsnämnden då ny mandatperiod har påbörjats 2023-01-01 med följande revideringar:  
- I den inledande texten tas arbetsutskott bort på samtliga ställen och ersätts med utskott.  
- arbetsutskott tas bort i punkt 1.2.  
- 6.4, 7.2 och 11.1 ska det ändras från från avstängning till handläggning 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som barn- och ungdomsnämnden 
delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare eller till anställd i kommunen. Delegering 
innebär att nämnden överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. att nämnden ger någon i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt 
som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ett 
ärende saknar laga verkan, d.v.s. det beslutet gäller inte. 
  
Vid varje ny mandatperiod ska delegeringsordningen ses över och beslutas om på nytt, 
därefter ska dokumentet ses över regelbundet när förändringar sker i verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Antagande och revidering av delegeringsordning Barn- och 

ungdomsnämnden 
 Delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden 230101 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ny delegeringsordning för barn- och 
ungdomsnämnden då ny mandatperiod har påbörjats 2023-01-01. 
 

  
Yrkande 
Rebecka Vesterlund (C) yrkar på följande ändringar:  
- I den inledande texten tas arbetsutskott bort på samtliga ställen och ersätts med utskott.  
- arbetsutskott tas bort i punkt 1.2.  
- 6.4, 7.2 och 11.1 ska det ändras från från avstängning till handläggning.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Rebecka Vesterlunds 
yrkande. Ordförande finner att nämnden har bifallit yrkandet.  
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Rektorer Barn- och ungdomskontoret 
Skolskjutshandläggare 
Chef för central elevhälsa 
Handläggare barnomsorg 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Barn- och ungdomsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§11 

Övrigt  
(2023 BUN0009) 

  
Långaryds förskola 
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar på sammanträdet kommunfullmäktiges beslut om 
nedläggning av Långaryds förskola och det överklagande samt yttrande som har skickats till 
förvaltningsrätten. Rebecka Vesterlund (C) ställer bl.a. följande fråga: "Utifrån vad 
kommunstyrelsens ordförande har skrivit i yttrande till förvaltningsrätten - att det ska göras en 
utredning inför nedläggning av förskola i Långaryd - vad kommer att hända med beslutet att 
inte utreda som fattades av nämnden i december?" 
  
Barn- och ungdomsnämnden konstaterar under diskussionen att ärendet om den fortsatta 
processen kring nedläggningen behöver tas upp vid nästa sammanträde. 
  
Ny tillförordnad rektor på grundsärskolan 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om att det är en tillförordnad rektor på 
grundsärskolan.  
  
Torups skola 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerar om hur renoveringen av Torups skola går.  
  
Centrumskolan 
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, ger den senaste informationen om Centrumsskolans nya 
lokaler.  
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