MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Barn- och ungdomsnämnden

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:15

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), Linda Svensson (L) ersätter Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Christin Wendpaap (S)

Övriga närvarande

Ann-christin Johansson (Barn- och ungdomschef)
Rebecka Bernström (Nämndsekreterare)
Gunilla Abrahamsson (Administrativ chef)
Stina Andersson (Lärarförbundet)
Anette Huttu (Förskolechef) §82
Sofie Matovic (Enhetschef) §86
Micael Emihl (Rektor) §86
Tobias Stenekull (Rektor) §86
Per Henriksson (Rektor) §86
Terese Borg (Controller) §§85-86
Daniel Bjuvstam (Tf ekonomichef) §§85-86
Olof Olsson (Controller) §§85-86
Felicia Stjernquist (HR-strateg) §§85-86
Charlotta Lindahl (Hyltebostäder) §82

Utses att justera

Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2019-09-03

Protokollet omfattar

§§80-88

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Rebecka Bernström

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Lennart Ohlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden
2019-09-03

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
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Underskrift

2019-09-04

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

2019-09-26
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Barn- och ungdomsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden

ÄRENDELISTA
§80

Fastställande av ärendelista och val av justerare

§81

Anmälan av nya ärenden

§82

Meddelanden och information – augusti 2019

§83

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret augusti

§84

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2019

§85

Uppföljning redovisning ekonomi/kvalitet 2019

§86

Budget i balans - september

§87

Övrigt

§88

Söka statsbidrag för lärarassistenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§80

Fastställande av ärendelista och val av justerare
(2019 BUN0005)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan med tillägg av punkten "söka statsbidrag
för lärarassistenter" och utser Lennart Ohlsson (C) att tillsammans med ordförande Maria
Hedin (S) justera protokollet.
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar att ett nytt ärendes ska läggas till dagordningen, "söka statsbidrag
för lärarassistenter".
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§81

Anmälan av nya ärenden
(2019 BUN0010)
Inga nya ärenden anmäls.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§82

Meddelanden och information – augusti 2019
(2019 BUN0004)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Information:
13.00 Annette Huttu informerar om uppdragsutbildning förskolelärare
Stående punkter:
Information om statsbidrag
Information om nyrekryteringar
Information om lokaler
Information från råden
Samverkan bästa skola
Handlingar i ärendet

















Tjänsteskrivelse - meddelanden och information september 2019
§176 BUN AU Meddelanden och information
Redovisning statsbidrag augusti 2019
Protokoll samverkansmöte 2019-08-21
Protokoll samverkansmöte BUK 2019-07-10 (2)
Protokoll samverkansmöte 2019-07-03
Protokoll samverkansmöte 2019-06-25
samverkan protokoll 20190618
Beslut uppföljning RKG Gr Unnaryds skola
§184 KSAU Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och
unga - på remiss
Kulturskolans verksamhetsberättelse 18-19
§132 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (4 månader)
Placerade och folkbokförda barn 2019-07-31
Elevprognos 2019-08-13
Statistik barnomsorg 2019-07-31

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§83

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret augusti
(2019 BUN0007)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret.
Handlingar i ärendet












Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut barn- och ungdomskontoret 2019
Delegeringsbeslut Kränkande behandling augusti 2019
Anmälningslista delegeringsbeslut Sörgården aug
Delegeringsbeslut BUK Platina 2019-06-13 - 2019-08-23
Beslut om mottagande i grundsärskolan
Redovisning anställningar juli
Redovisning anställningar juni
Delegeringsbeslut - avskrivning kundfodringar delår 2019 BUN
Delegeringsbeslut kråkbergsskolan juni
Delegeringsbeslut kråkbergsskolan juli

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§84

Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg 2019
(2019 BUN0008)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

Anmälan av delegeringsbeslut IFO Barn och Unga.
Handlingar i ärendet





Anmälan av delegeringsbeslut individ- och familjeomsorg
Delegationsbeslut juni IFO BoU
Delegationsbeslut juli IFO BoU

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§85

Uppföljning redovisning ekonomi/kvalitet 2019
(2019 BUN0001)
Beslut

Barn och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Budgetansvariga arbetar under augusti månad med delårsbokslut och prognos för 2019, med
stöd av ekonomi och personalenheten. Utöver omställningsarbetet och personalkostnader
läggs nu extra fokus kring följande områden.
- Individ och familjeomsorg
- Gymnasieskolan, Vuxenutbildning och SFI
- Lokalhyror
- Statsbidrag
I nuläget finns kännedom om två statsbidrag av större belopp som kommer att minskas inför
2020.
Lågstadiesatsningen, förändring mellan läsåren 2018/2019 och 2019/2020 är 3,9 Mkr
Elevhälsa, förändring mellan 2018 och 2019 är 2,7 Mkr.
Statsbidraget för Fritidshemssatsningen upphöra helt år 2020, under 2019 har bidraget varit
790 tkr.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Uppföljning redovisning ekonomi

Förslag till beslut

Barn och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
§86

Budget i balans - september
(2019 BUN0049)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till nämnden i november få redovisat hur det ser ut
med personaltäthet och behörighet bland personal på respektive enhet inom förskola,
grundskola och gymnasiet.
Barn och ungdomsnämnden beslutar att ha tagit del av information om hur
omställningsarbetet fortlöper på Torups, Rydöbruks och Kinnareds skola, Örnaskolan,
Individ- och familjeomsorgen samt gymnasiet/vuxenutbildningen.
Beskrivning av ärendet

Budgetansvariga informerar hur arbetet fortgår med omställningsarbetet och handlingsplaner.
Handlingar i ärendet




§177 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
Tjänsteskrivelse Budget i balans

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans.
Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att:
- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till nämnden i november få redovisat hur det ser ut
med personaltäthet och behörighet bland personal på respektive enhet inom förskola,
grundskola och gymnasiet.
- Barn och ungdomsnämnden beslutar att ha tagit del av information om hur
omställningsarbetet fortlöper på Torups, Rydöbruks och Kinnareds skola, Örnaskolan,
Individ- och familjeomsorgen samt gymnasiet/vuxenutbildningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt yrkande mot kontorets förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande.
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
I och med besparingarna på 39 mkr på skolan, så står nu många barn utan elevassistenter.
Dessa assistenter kan vara helt avgörande för hur det kommer att gå för eleven i framtiden.
För en del barn kan avsaknaden av en elevassistens under några veckor/månader innebära
att eleven backar år i sin utveckling. Det kan också bli det avgörande för hur det kommer att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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gå för den eleven i framtiden. Man måste veta vad det är man har att göra med här,
undertecknad anser att det saknas kunskap i kommunen kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, speciellt hos politiker och högre tjänstemän. Detta är liv det handlar
om, inte en siffra på ett papper. Vi kan inte vänta på eventuella statsbidrag och i efterhand
anställa elevassistenter, då är redan en stor skada skedd. Att arbeta förebyggande borde vara
en ledstjärna och på de områden som man saknar expertis borde extern rådgivning isåfall
hämtas in. Hur ska kommunen kunna ersätta alla de barn som nu blir drabbade i kommunen?
Återigen fattar politiker skadliga kortsiktliga beslut som kommer att innebära en stor kostnad
för samhäller i framtiden.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
§87

Övrigt
(2019 BUN0006)
Lennart Ohlsson (C) ställer fråga om fadderverksamheten och önskar att det görs en plan på
denna.
Stina Isaksson (SD) ställer följande frågor:
- Hur länge har Hylte haft ramavtal med IMIS HVB?
- Hur många andra hem har Hylte avtal med?
- Vilka hem är det?
- Hur många placeringar har Hylte på boenden?
- Hur lång är i snitt tiden klienterna behandlas?
- Vad är kostnaderna för dessa placeringar?
- Finns det redovisade resultat för de placerade?

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§88

Söka statsbidrag för lärarassistenter
Beslut

En enig nämnd beslutar att i nuläget inte ansöka om statsbidrag för lärarassistenter.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) yrkar att ett nytt ärende ska läggas till i dagordningen, "söka statsbidrag
för lärarassistenter".

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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