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Barn- och ungdomsnämnden
§25

Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
(2019 BUN0049)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av
principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje
nämndssammanträde 2019-2020. Barn- och ungdomskontoret får också i samarbete med
ekonomikontoret i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där
man lättare får insyn i hur verksamheterna går. I samband med budgetuppföljning ska för
varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och prognos
helår 2019.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för
IFO barn och unga.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019
på 26,5 miljoner kronor för att täcka åtgärder som får effekt först år 2020.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge
nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018 att anta ett utredningsdirektiv för barnoch ungdomsnämndens ekonomi i balans. Utredningen är klar och överlämnas till
kommunstyrelsen, som överlämnar den till barn- och ungdomsnämnden för vidare hantering.

Handlingar i ärendet





§15 KS Redovisning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
§37 BUN AU Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
Tjänsteskrivelse Utredning Barn- och ungdomsnämnd En budget i balans
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av
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principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje
nämndssammanträde 2019-2020.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för
IFO barn och unga.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019
på 26,5 miljoner kronor för att täcka åtgärder som får effekt först år 2020.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.
Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att begära av
kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att begära av
kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 på 26,5 miljoner kronor för att täcka
åtgärder som får effekt först år 2020.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om barn- och ungdomskontoret
snarast avvecklar verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i
Hyltebruk
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att ta emot
utredningen från Kommunstyrelsen för vidare hantering och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att uppdra åt
barn- och ungdomskontoret att genomföra besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års
utgång och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att åtgärderna
ska följas upp separat vid varje nämndssammanträde 2019-2020 och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att begära av
kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga och finner att barnoch ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att begär av
kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019 på 26,5 miljoner kronor för att täcka
åtgärder som får effekt först år 2020 och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag om att barn- och
ungdomskontoret snarast avvecklar verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och
samlokaliserar allt i Hyltebruk och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD) och Lennart Ohlsson (C) reserverar sig mot beslutet
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att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra besparingar på 39 miljoner till och
med 2020 års utgång.
Tilläggsyrkanden
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att åtgärderna ska följas upp separat
vid varje nämndssammanträde 2019-2020 att "barn- och ungdomskontoret i samarbete med
ekonomikontoret får i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden
där man lättare får insyn i hur verksamheterna går".
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att begära av kommunfullmäktige
tilläggsanslag om 7 miljoner för IFO barn och unga att "tilläggsanslaget ska användas till att
täcka kostnader för placering av barn och unga och för att skapa förutsättningar i budgeten för
att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare och ungdomsbehandlaren".
Malin Svan (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att begära av kommunfullmäktige
tilläggsanslag på 26,5 miljoner i tillfälligt utökad budget "den utökade budgeten ska inrymma
de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för vuxenskolan ska ingå
för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen besparing ska göras
på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta ska besättas med
samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut".
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att barn- och
ungdomskontoret i samarbete med ekonomikontoret får i uppdrag att ta
fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där man lättare får insyn i hur
verksamheterna går.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att tilläggsanslaget
ska användas till att täcka kostnader för placering av barn och unga och för att skapa
förutsättningar i budgeten för att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare och
ungdomsbehandlaren.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) tilläggsyrkande om att den utökade
budgeten ska inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för
vuxenskolan ska ingå för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen
besparing ska göras på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta
ska besättas med samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut.
Lennart Ohlsson (C) yrkar om tillägg till nämndens beslut om att åtgärderna ska följas upp
separat vid varje nämndssammanträde 2019-2020 att "i samband med budgetuppföljning ska
för varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och
prognos helår 2019."
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Lennart Ohlsson (C) yrkande om att det i samband med
budgetuppföljning ska för varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018,
aktuellt utfall och prognos helår 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att barn- och
ungdomskontoret i samarbete med ekonomikontoret får i uppdrag att ta
fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där man lättare får insyn i hur
verksamheterna går, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C)
yrkande.
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Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att det i samband med
budgetuppföljning för varje enhet/budgetansvarig ska redovisas: budget 2018, bokslut 2018,
aktuellt utfall och prognos helår 2019, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att tilläggsanslaget
på 7 miljoner ska användas till att täcka kostnader för placering av barn och unga och för att
skapa förutsättningar i budgeten för att kunna fortsätta arbeta med unga genom fältsekreterare
och ungdomsbehandlaren, och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin Svans (C)
yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet om att den utökade
budgeten ska inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019, en utökad ram för
vuxenskolan ska ingå för att skapa förutsättningar för en fortsatt ökning av lästa poäng. Ingen
besparing ska göras på det pedagogiska ledarskapet, dvs de rektorstjänster som blir vakanta
ska besättas med samma tjänstegrad om inte verksamheten påverkas av andra politiska beslut,
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin Svans (C) yrkande.
Reservation
Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD) och Lennart Ohlsson (C) reserverar sig mot barn- och
ungdomsnämndens beslut om att avslå tilläggsyrkandet om att den utökade budgeten ska
inrymma de 4 mentorstjänsterna på Örnaskolan för året 2019.
Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar att "barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med SBN
försöka ta fram förslag på hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom att
aktivt arbeta med minskat matsvinn, minskade transporter etc."
Malin Svan (C) yrkar att "barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge nämnden ett par
förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt".
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Malin Svans (C) båda yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att barn- och
ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med SBN försöka ta fram förslag på
hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom att aktivt arbeta med minskat
matsvinn, minskade transporter etc, och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Malin
Svans (C) yrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om att barn- och
ungdomskontoret får i uppdrag att ge nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en
lokalstrategi framåt, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C)
yrkande.
Reservation
Malin Svan (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens
beslut om att avslå yrkandet om att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att i samråd med
SBN försöka ta fram förslag på hur nämnden ska kunna få sänkta kostnader för kosten genom
att aktivt arbeta med minskat matsvinn, minskade transporter etc.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar
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"Att barn- och ungdomsnämnden begär 1 100 000 kr för särskolan
Att barn- och ungdomsnämnden begär 750 000 kr för IKE
Att barn- och ungdomsnämnden begär 1 000 000 för barn- och elevhälsan
Att barn- och ungdomsnämnden begär 2,4 mkr för fortsättning för mentorer
Att barn- och ungdomsnämnden begär 500 tkr för obligatorisk förskola"
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandena och finner att barn- och
ungdomsnämnden avslår Stina Isakssons (SD) yrkanden.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut att avslå hennes
yrkanden.
Protokollsanteckning från Stina Isaksson (SD)
"Vi kan inte besluta om så stora besparingar utan att ha fått ta del av de olika handlingsplaner
som rektorerna tagit fram.
Det handlar om barnen och framtiden. Vad kommer det att innebära på respektive enhet?
Majoriteten gömmer sig bakom att enheterna själva ska få bestämma, man vill inte gå in och
detaljstyra som det så fint heter. Bara för att själva slippa ta ansvar.
Det här kan inte ha kommit som en överraskning för övriga politiker. Helt "plötsligt" måste vi
göra ofantligt stora besparingar på skola och förskola. Innan valet var allt så himla bra.
Skrämmande! Har påtalat detta under flera år! Vi borde banta kommunkontoret istället!
Koordinatorer, samordnare och så vidare."
Protokollsanteckning från Centerpartiet
"Vi reserverar oss mot att-satsen kring besparing om 39 miljoner, då vi dels ej har fått se
enheternas bokslut eller enheternas handlingsplaner som ska generera att man håller sin
budgetram. Vi har i över ett års tid sett budgeten överskridas och att nu ta detta beslut innebär
endast att verksamheterna ska förhålla sig till budget. Vi anser att det krävs ett tydligt
ledarskap som visar riktning för verksamheten. För att göra detta krävs transparens och
delaktighet för såväl politiker som budgetansvariga tjänstepersoner. Hylte kommun behöver
lösningar som blir hållbara över tid för så väl barn och unga som medarbetare."

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten
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