Interpellation till Barn- och ungdomsnämndens ordförande

2021-03-01

Hylte kommun har nu saknat en egen kommunal logoped under flera års tid.
Istället prioriteras miljö & hållbarhetsstrateg, kvalitetsutvecklare, och andra tjänster
högre av de styrande i kommunen . Barn som är i behov av logoped i Hylte
kommun hänvisas till Region Halland, men är barnet i skolåldern och inte har
dyslexi så hänvisas man tillbaka till Hylte kommun. Är barnet under skolåldern
remitteras man till Ängelholm. Den språkliga utvecklingen har i Hylte kommun blivit
en klassfråga. Det finns ett uttryck som lyder: HDen som gräver en grop åt andra
faller ofta själv däri", som passar väl in på Hylte kommuns konsekvenstänkande,
vilket är obefintligt. Många barn har försenad tal - och språkutveckling, språket är
en central del i hur vi lär oss och tar in kunskap. Det Hylte kommun gör genom att
hänvisa till Region Halland och sedan anse att man gjort sin del, är att skapa en
mycket försämrad framtid för en stor del av kommunens barn, som i sin tur kommer
att kosta Hylte kommun mer pengar i slutändan. Man biter sig själv i svansen.
Politik handlar om prioriteringar.

Mot bakgrund av ovanstående:
- Hur förklarar BUN:s ordförande att man prioriterat bort en logoped de
senaste åren?
- Hur ser planen ut för Hylte kommuns barn och elever framgent, när kan
dem förvänta sig att få hjälp av en kommunal logoped?
- Anser BUN:s ordförande att Hylte kommuns elever haft tillgång till all
den hjälpen de har rätt till för att klara skolan under de senaste åren då
kommunen saknat en kommunal logoped?
- Hur förklarar BUN:s ordförande att man följer likabehandlingsprincipen
när vårdnadshavare till barn med försenad tal- och språkutveckling
hänvisas till Ängelholms Logopedimottagning, anser BUN:s ordförande
att alla föräldrar har råd att ta sig 9 mil enkel väg !drygt 11 från Unnarydl
för att barnen ska få den hjälpen de har rätt till enligt skollagen?
- Avser BUN:s ordfö~ande att kompensera berörda vårdnadshavare för
slitage och bränsle på fordon, för resor till Ängelholms kommun och
logopedimottagning?
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