
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-10

Barn- och ungdomsnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

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

Underskrifter

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

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-10
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 16:00-16:45

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

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Wendpaap (S)

Övriga närvarande Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Ann-Christin Johansson (förvaltningschef)
Stina Mattiasson (TCO Lärarförbundet)

Utses att justera Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-12-10   

Protokollet omfattar §§128-129
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§128 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§129 Yttrande organisationsförändring
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2019 BUN0005)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden faststället ärendelistan och utser Malin Svan (C) att tillsammans 
med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet.

Handlingar i ärendet
• Tomt blad för anteckningar
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Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129

Yttrande organisationsförändring 
(2019 BUN0363)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna följande yttrande på den föreslagna 
organisationsförändringen:

Barn- och ungdomsnämnden delar utredningens mening om att det finns stora 
samordningsvinster med att flytta IFO barn och unga till IFO vuxen och ställer sig positiv till 
förslaget till organisationsförändring. 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till att flytta Kompetenscentrum till Arbets- 
och näringslivsnämnden för att kunna samordna utbildning med arbetsmarknadsinsatser på ett 
bättre sätt. Att barn- och ungdomsnämnden fortsätter att vara ett stöd åt Kompetenscentrum i 
exempelvis kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete vid en organisationsförändring 
ser nämnden som positivt eftersom skulle främja en fortsatt samverkan.

Barn- och ungdomsnämnden anser att den nya organisationsförändringen bör gälla från 1 
januari 2020. Att avvakta genomförandet av flytten av verksamheterna riskerar att göra att 
utvecklingen avstannar eller att nödvändiga ekonomiska eller verksamhetsmässiga beslut 
riskerar att skjutas upp, något som kan få negativa konsekvenser.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2019 att föreslå kommunfullmäktige en ny 
organisation för Hylte kommun. I förslaget fanns bland annat att kommunens 
kompetenscentrum i sin helhet ska överföras från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnen vid årsskiftet 2019/2020. Förslaget innehöll även:

- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets- och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
Kulturskolan framtida nämnds-tillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
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Barn- och ungdomsnämnden
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Kommunstyrelsen har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att yttra sig över de 
organisationsförändringar som föreslås genomföras. Nämnden ska yttra sig om de 
förändringar som berör nämnden.

Handlingar i ärendet
• Ordförandebeslut Remiss Organisationsförändring
• Tjänsteskrivelse - Yttrande organisationsförändring
• Utredning IFO samlad under en nämnd
• Utredning kompetenscentrum
• Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring

Yrkanden
Framtid Hylte yrkar att "barn- och ungdomsnämnden delar utredningens mening om att det 
finns stora samordningsvinster med att flytta IFO barn och unga till IFO vuxen och ställer sig 
positiv till förslaget till organisationsförändring. 

"Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till att flytta Kompetenscentrum till Arbets- 
och näringslivsnämnden för att kunna samordna utbildning med arbetsmarknadsinsatser på ett 
bättre sätt. Att barn- och ungdomsnämnden fortsätter att vara ett stöd åt Kompetenscentrum i 
exempelvis kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete vid en organisationsförändring 
ser nämnden som positivt eftersom skulle främja en fortsatt samverkan.

Barn- och ungdomsnämnden anser att den nya organisationsförändringen bör gälla från 1 
januari 2020. Att avvakta genomförandet av flytten av verksamheterna riskerar att göra att 
utvecklingen avstannar eller att nödvändiga ekonomiska eller verksamhetsmässiga beslut 
riskerar att skjutas upp, något som kan få negativa konsekvenser."

Centerpartiet yrkar att "barn- och ungdomsnämnden anser att den nya 
organisationsförändringen bör gälla från 1 januari 2020 avseende flytt av IFO. 
Genomförandet av flytt gällande kompetenscentrum bör skjutas fram till 1 juli 2020 för att 
kunna planera och organisera om verksamheten, vilket också passar väl till läsårstiderna". 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnde bifaller första stycket i yttrandet. 
Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget till yttrande.

Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller andra stycket i yttrandet. 
Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget till yttrande i andra stycket.

Ordförande ställer Centerpartiets yrkande emot Framtid Hyltes yrkande gällande det tredje 
stycket och finner att nämnden bifaller Framtid Hyltes förslag till yttrande.

Omröstning  

5 / 7



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-10

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs avseende tredje stycket där Framtid Hyltes yrkande ställdes mot 
Centerpartiets yrkande. Omröstningen verkställs enligt följande beslutsordning:

Den som röstar bifall på Framtid Hyltes yrkande röstar JA.
Den som röstar bifall till Centerpartiets yrkande röstar NEJ.

Resultat  
Med röstsiffrorna 4 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt Framtid Hyltes yrkande. Omröstningslista läggs till som 
bilaga i protokollet.

Reservation   
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-12-10

Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §129
Ärende: Yttrande organisationsförändring,  2019 BUN0363

Omröstningslista(or)
Omröstning yrkanden Framtid Hylte vs Centerpartiet
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
Kennerth Svensson (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Linda Svensson (L), ersättare X
Mikael Ingvarsson (SD), ersättare X
Resultat 4 3 0
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