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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), AnnChristin Wendpaap (S)

Övriga närvarande

Ann-Christine Johansson (barn- och ungdomschef)
Erik Wikström (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2020-06-09

Protokollet omfattar

§47

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Maria Hedin
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Justerande
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Malin Svan

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§47

Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolorremissvar
(2020 BUN0038)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige att
bifalla första att-satsen och avslå den andra att-satsen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn-och ungdomskontoret i uppdrag att lämna
förslag på svar på Sverigedemokraternas motion gällande införandet av klassmorfar/mormor
på kommunens skolor. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18
september 2020.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden ska se
över den ekonomiska frågan samt försäkringsfrågan för att införa klassmorfar/mormor samt
att kommunfullmäktige beslutar att införa klassmorfar/mormor som pilot på någon/några
skolor i Hylte kommun alternativt införa det på samtliga av kommunens skolor.

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att de vill att ”varje klass skall få chans till en
klassmorfar/mormor som kan komma flera dagar i veckan. Läsa med barnen och lyssna på
dem så att de får lära sig uttrycka sig i ord och utveckla tal, läs, lyssna och skrivförmåga.
Basala kunskaper för att lyckas i skolan och livet. Alla barn har även större chans att bli hörda
och sedda varje dag och må bättre psykiskt. Kontakter mellan äldre och barn ökar chanserna
för dessa barn att lyckas i livet. Det blir en winwin situation då många äldre inte trivs med att
bara gå hemma efter ett helt arbetsliv. Det förebygger sjukdomar och ger de äldre som vill en
meningsfull tillvaro, samtidigt som våra barn och unga gynnas.

Svar på motionen:
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Barn- och ungdomskontoret anser att tanken med en klassmorfar/mormor är god men att
former för hur, när, uppgifter och omfattning behöver ses över för att passa skolans
verksamhet. Att varje klass ska få en klassmorfar/mormor är inte rimligt, däremot en eller två
per skolenhet kan vara genomförbart.

Arbetsuppgifter för en klassmorfar/mormor måste också arbetas fram då de arbetsuppgifter
som Sverigedemokraterna föreslår, är arbetsuppgifter direkt kopplade till läs- och
skrivinlärning och sker idag av de utbildade pedagoger som vi har i våra grundskolor.
Arbetsuppgifter för klassmorfar/mormor kan vara mer elevsociala som tex rastaktiviteter både
inomhus och utomhus, sällskap vid matsituationer, tröstande och lyssnande efter konflikter
mm.

Att utreda kostnadsfrågan för klassmorfar/mormor är inte aktuell då skolan inte kommer att
anställa klassmorfar/mormor. Om skolorna i Hylte kommun ska avsätta medel för ytterligare
tjänster så vill barn- och ungdomskontoret satsa på pedagoger. Om klassmorfar/mormor
grundar sig på frivilliga insatser med eventuella kostnader för tex lunch/mellanmål är det
andra förutsättningar och kostnaden blir därmed en annan.
Barn- och ungdomskontoret föreslår därför avslag som svar på motionen utifrån de att-satser
som ska besvaras men är positiva till klassmorfar/mormor under andra former som vidare
behöver utredas.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen att införa klassmorfar/mormor på
kommunens skolor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (3)

