MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-06-08

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan (Lilla sammanträdesrummet) kl. 13:00-13:40

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Susanne Ohlsson
Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§40

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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§40

Remiss Svar på motion Införande av logoped
(2021 BUN0066)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motion kring utredning om införande av
logoped eftersom det redan finns planer på att införa logoped-tjänst i Hylte kommun.
Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår:
- att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten för att återinföra en
kommunal logoped.
Kommunledningskontoret har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till
svar på motionen.
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns orsak att utreda om införande av logoped
inom barn- och ungdomskontorets verksamheter. Barn- och ungdomskontoret avvaktar beslut
gällande organisation logoped i Halland, från den regionala gruppen med kommunchefer och
den regionala gruppen med förvaltningschefer inom barn- och utbildningsfrågor.
Barn- och ungdomskontoret har, i avvaktan på detta beslut, lagt in anställning av logoped i
sammanställning kommande behov i ärendet Resultat Ekonomisk planering (REP) för 2021.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse svar på motion införande av logoped 2021 KS0097
 Motion Införande av logoped
 §45 KSAU Motion Införande av logoped - på remiss
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motion kring utredning om införande av
logoped.
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Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar om följande tillägg i arbetsutskottets förslag till beslut: ""eftersom det
redan finns planer på att införa logoped-tjänst i Hylte kommun".
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Maria Hedins yrkande. Arbetsutskottet
bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad
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