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Plats och tid 

 
Elevhälsans konferensrum 

13:00 – 16:05  
Beslutande Tommy Edenholm (KV) 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 1-14 

 Ann-Sofie Lindh (KV)  

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Terese Borg, ekonom §§ 1-4 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  
  

  

  

  

  
Utses att justera Ann-Sofie Lindh (KV)  
Justeringens tid 2014-01-29  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 1-27 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 15-27 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Ann-Sofie Lindh (KV) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2014-01-29 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson   
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2014 BUN0005 

 

Sammanfattning 
§   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   2  Anmälan av nya ärenden 4 

§   3  Meddelande och information 2014 5 

§   4  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 6 

§   5  Arkivbeskrivning 7 

§   6  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala 

informationsansvaret 8 

§   7  Ombyggnad av lägenhet till utbildningslokal i Landeryd 9 

§   8  Utökning karriärtjänster för lärare 10 

§   9  Utvecklingsmedel våld i nära relation Hylte kommun 12 

§   10  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 13 

§   11  Motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan 14 

§   12  Skolutveckling 16 

§   13  Riktlinjer för barnomsorg 18 

§   14  Övrigt 19 

§   15  Entledigande enligt 6 kap. 10b FB 20 

§   16  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 21 

§   17  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 22 

§   18  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 23 

§   19  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 24 

§   20  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 25 

§   21  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 26 

§   22  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 27 

§   23  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § FB 28 

§   24  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § FB 29 

§   25  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB 30 

§   26  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB 31 

§   27  Extra ärende – Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 32 

§   28  Övrigt 2 Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Ann-Sofie 

Lindh (KV) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   2  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2014 BUN0006 

 

 

Inga nya ärenden anmäls. 
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  §   3  Meddelande och information 2014 
Dnr 2014 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Information barn- och ungdomspsykiatri, dnr 2014 BUN0026 

 

Rapport Ugandaresa, dnr 2013 BUN0140 

 

Beslut Skolinspektionen, dnr 2013 BUN0019 

 

Rutin sekretessärenden i styrelse och nämnder 

 

Årsredovisning familjerådgivning, dnr 2014 BUN0032 

 

Protokoll lokala folkhälsorådet 2013-12-11 

 

Protokoll med bilaga brottsförebyggande rådet, 2013-12-16 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 92 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 93 

 

Lokaler Kantarellens förskola 

 

Kvällsöppen förskola 

 

Information om rektorstjänster 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-01-29  6 (32) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   4  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Dnr 2013 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3 063 tkr vid 

årets slut 2013. Enligt Hylte kommuns finans- och kvalitetsplan (2009-12-17 § 91) måste 

underskottet återställas av nämnd nästkommande år, undantag om längst tre år kan göras om 

nämnden i samband med årsredovisningen tagit fram en realistisk plan för återhämtning.  

 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2013 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2013 till kommunstyrelsen, samt begär 

undantag från resultatbalansering med 3 063 tkr. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att 

 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2013 till kommunstyrelsen, samt 

begär undantag från resultatbalansering med 3 063 tkr. 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

tillsammans med ekonomienheten göra en analys av vilka rutiner som kan förbättras 

i det löpande arbetet med att göra budgetprognoser säkrare. Att bokslutets underskott 

dubblas från prognosen efter 11 månader är inte bra. 

 

Proposition  
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar bokslut 2013 till kommunstyrelsen, samt 

begär undantag från resultatbalansering med 3 063 tkr. 

 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

tillsammans med ekonomienheten göra en analys av vilka rutiner som kan förbättras 

i det löpande arbetet med att göra budgetprognoser säkrare. Att bokslutets underskott 

dubblas från prognosen efter 11 månader är inte bra. 
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  §   5  Arkivbeskrivning  
Dnr 2012 BUN0183 

 

Sammanfattning 
Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De kommunala myndigheternas 

arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Detta för att främja rätten att ta del av 

allmänna handlingar, framtida forsknings behov och dokumentationen av myndighetens 

verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen 

och på det sätt som framgår av arkivreglementet.  

 

Enligt 6 § i arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som ger 

information om vilka slag av handlingar som kan finnas i arkivet samt hur arkivet är 

organiserat. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Åsa Johansson 2014-01-16 

Arkivbeskrivning 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar arkivbeskrivningen. 
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  §   6  Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det 
kommunala informationsansvaret  

Dnr 2013 BUN0049 

 

Sammanfattning 
Revisionen genomförde under hösten 2012 en granskning av styrning och ledning av 

vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det kommunala informationsansvaret. I april 

2013 svarade barn- och ungdomsnämnden på revisionens frågor som kom in till nämnden i 

samband med granskningsrapporten.  

 

I november 2013 fick barn- och ungdomsnämnden kompletterande frågor kring granskade 

verksamheter. Barn- och ungdomskontoret har tagit fram kompletterande svar och underlag 

med anledning av detta. 

 

I december 2013 fick barn- och ungdomsnämnden frågor kring uppföljningsansvaret av 

gymnasieelever. Barn- och ungdomskontoret har tagit fram svar med anledning av detta. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse revisionen 2013-12-07   

Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2014-01-24 

Ärendebeskrivning 2014-01-24 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svaret till revisionen. 
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  §   7  Ombyggnad av lägenhet till utbildningslokal i Landeryd  
Dnr 2013 BUN0303 

 

Sammanfattning 
Då elevunderlaget har ökat för Landeryds skolas rektorsområde räcker inte lokalerna till på 

Landeryds skola och därför behövs en utökning av lokaler. De föreslagna nya lokalerna, 

lägenhet på Skolvägen 8 i Landeryd, ligger i direkt anslutning till skolgården. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-01-16 

Offert ombyggnad av lägenhet till utbildningslokal från Hyltebostäder 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ombyggnation av lägenhet till utbildningslokal på 

Skolvägen 8 i Landeryd. 
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  §   8  Utökning karriärtjänster för lärare 
Dnr 2014 BUN0023 

 

Sammanfattning 
Regeringen har under 2013 infört möjligheten för huvudmän att skapa karriärtjänster för 

lärare med statlig finansiering. Hylte Kommun har efter erhållna statsbidrag skapat 4 st 

tjänster för förstelärare som inrättats vid läsårsstart 2013/2014. 

 

Regeringen har fördelat medel för kommande läsår och Hylte Kommun har tilldelats 

1 190 000 kr i bidragsbelopp för totalt 14 förstelärare för ansökan om för 2014/2015. 

  

 Förutsättningar och direktiv för de nya tjänsterna är samma som för de 4 st befintliga 

införda tjänsterna för förstelärare som Hylte Kommun har i dagsläget. 

  

”Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta 

undervisa, men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra 

undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.”  

 

Statsbidrag utgår med högst 85 000 kronor per år för en förstelärare. Dessa medel får endast 

användas till lön och sociala avgifter. Det motsvarar högst 5 000 kr per månad i löneökning 

för en förstelärare, förutsatt att han eller hon arbetar heltid. 

 

En särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa: Kunskap, engagemang och reflektion. 

Förutsättning: Läraren har legitimation och minst fyra års yrkeserfarenhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-01-13 

Bidragsram för karriärtjänster 2014/2015 

Promemoria: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet U2012/4904/S 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka antalet förstelärare enligt regeringens 

tilldelning. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV), Stefan Yngstrand (FP) och Ann-Sofie Lindh (KV) yrkar att 

 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka antalet förstelärare enligt regeringens 

tilldelning. 

- Barn- och ungdomsnämnden anställer det antal förstelärare som statsbidraget 

medger för läsåret 2014/ 2015 och anställningsformen är visstidsförordnande. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV), Stefan Yngstrands (FP) 

och Ann-Sofie Lindhs (KV) yrkande. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka antalet förstelärare enligt regeringens 

tilldelning. 

- Barn- och ungdomsnämnden anställer det antal förstelärare som statsbidraget 

medger för läsåret 2014/ 2015 och anställningsformen är visstidsförordnande.  
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  §   9  Utvecklingsmedel våld i nära relation Hylte kommun 
Dnr 2014 BUN0024 

 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen fick den 22 december 2011 i uppdrag av regeringen att fördela 

utvecklingsmedel med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som 

bevittnat våld och våldsutövare. För 2014 har Socialstyrelsen 70 miljoner kronor att fördela 

till kommuner/ stadsdelsförvaltningar för prestationsinriktade insatser på området. Ett 

nationellt och regionalt kompetens- och metodstöd är kopplat till utvecklingsmedlen med 

syfte att se till att användningen av medlen blir ändamålsenlig och för att bidra till ett 

långsiktigt metodutvecklingsarbete. 

Utvecklingsmedlen syftar till att förbättra kommunens/ stadsdelsförvaltningar förutsättning 

att följa 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) beträffande stöd och hjälp till kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt till barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna. Medlen är således 

avsedda för utveckling på ett område där socialnämnden har ett förtydligat ansvar enligt 

gällande rätt. Tanken är att medlen ska stimulera till att man inleder eller fortsätter ett 

långsiktigt utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten. 

En gemensam ansökan har gjorts från omsorgsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden 

och barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Catarina Påhlman 2014-01-21 

Ansökan om utvecklingsmedel 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna den gemensamma ansökan om 

utvecklingsmedel. 
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  §   10  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-14, § 163, barn- och ungdomsnämnden i 

uppdrag att effektivisera och optimera skolskjutsverksamheten, och om behov fanns, ta in 

extern hjälp för att genomföra detta. Åtgärden bedömdes vara självfinansierande. 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut enligt protokoll från möte 

2013-11-27 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till barn- och 

ungdomskontoret att i dialog med kommunledningen klarlägga vilka kostnader som 

ska specificeras samt förtydligande kring programvarans krav på personalresurser.  

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in Optiplan för genomgång av 

förstudien till arbetsutskottets sammanträde i januari. 

- Barn- och ungdomskontoret redovisar övriga uppdrag inom ärendet till 

arbetsutskottet i januari. 

Strecksats ett och två är inte längre aktuella, men övriga uppdrag redovisas här. 

 

I arbete med översyn och effektivisering av skolskjuts har behov av revidering av riktlinjer 

för skolskjuts i Hylte kommun framkommit. Hallandstrafiken som har uppdragsavtalet för 

skolskjutsverksamheten kommer att arbeta med detta, under 2014, men det är enbart i 

uppstartsfasen i dagsläget. Barn- och ungdomskontoret har därför arbetat fram ett förslag på 

riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun, för att komma till rätta med de brister som 

påtalades av Optiplan i rapporten gällande Optimering av skolskjutsverksamhet. För att få 

ändamålsenliga skolskjutsmönster inför att Hallandstrafiken övertar skolskjutsplaneringen 

behövs ändring av upptagningsområde Elias Fries så att Bälshult tillhör Elias Fries skola 

och inte Landeryds skola. Nuvarande s.k. gymnasietur mellan Drängsered och Torup bör 

avskaffas utifrån likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2§ 1991:900), då inga 

sådana turer körs på övriga platser inom Hylte kommun. 

 

En kartläggning över skolskjutsprocessen för Hylte kommun är gjord enligt uppdrag av 

samma påtalade brister från Optiplan. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-01-13 

Riktlinjer för skolskjuts i Hylte kommun 

Skolskjutsprocess för Hylte kommun 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta riktlinjer för skolskjuts i Hylte 

Kommun samt skolskjutsprocess för Hylte kommun. 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Bälshult skall tillhöra Elias Fries skolas 

upptagningsområde from läsår 2014/2015. 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avskaffa den s.k. gymnasieturen mellan 

Drängsered och Torup from läsår 2014/2015. 
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  §   11  Motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan 
Dnr 2013 BUN0190 

  
Sammanfattning 
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i 

förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan 

omfattar 15 timmar i veckan.  

 

I motionen föreslås: 

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort. 

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att föräldrarna får inflytande i hur schematiden förläggs under 

veckan. 

 

Barn- och ungdomskontoret har svarat på motionen(2013BUN0190) men motionen har 

återremitterats till barn- och ungdomsnämnden enligt följande beslut av 

kommunfullmäktige: 

 

- Motionens första strecksats avslås.  

- Motionen med sin andra strecksats återremitteras till barn- och ungdomsnämnden 

med intentionen att ”ett avgörande” tas bort 

 

Revidering av riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun har gjorts efter översyn av 

organisation och ekonomiska förutsättningar, för att tillämpning av placering enligt allmän 

förskola och s.k. 15-timmarsbarn skall utgå från likabehandlingsprincipen och för att 

vårdnadshavare skall kunna få ett större inflytande över omsorgstiden. 

 

”Eftersom kosten redan är budgeterad efter alla inskrivna barn innebär det inte några 

ekonomiska svårigheter för kommunen att erbjuda lunch till alla 15-timmarsbarn och barn i 

allmän förskola i Hylte kommun. Vidare ser förskolechefer inga organisatoriska svårigheter 

att erbjuda alla 15-timmarsbarn och barn i allmän förskola i Hylte kommun placering enligt 

ett omlottsystem, där verksamhetsansvarig förskolechef har det avgörande ansvaret för hur 

placeringstiderna fördelas.” 

 

Barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till förskola max 15 

timmar per vecka året, vilket även gäller för barn som är inskrivna i allmän förskola 3-5 år.  

Dessa placeringar organiserar enligt två system; 

- tre timmar per dag, d.v.s. 15 timmar i veckan exklusive lunch eller, 

- två sextimmarsdagar ena veckan och tre sextimmarsdagar andra veckan inklusive 

lunch, ett s.k. omlottsystem. 

 

Timmarna förläggs efter verksamhetens planering och i samråd med föräldrarna men 

verksamhetsansvarig förskolechef har det avgörande ansvaret för hur placeringsdagarna och 

placeringstiderna fördelas. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-01-13 

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte Kommun (förslag lämnat till BUN au 29/1) 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomskontoret överlämnar svar på motion till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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  §   12  Skolutveckling 
Dnr 2012 BUN0295 

 

Sammanfattning 
Med anledning av de uppskattade kostnaderna för modernisering av Örnaskolans låg- och 

mellanstadium beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet 7 mars 2013 i § 4, följande: 

 

 att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda om dagens låg- och 

mellanstadieverksamhet i Hyltebruk helt eller delvis skulle kunna samlokaliseras med 

Elias Fries 

 att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att bedöma det totala lokalbehovet för låg- 

och mellanstadieundervisning i Hyltebruk under den närmaste 5-årsperioden 

 att den pågående projekteringen för en modernisering av Örnaskolans låg- och 

mellanstadium stoppas 

 att kommunledningskontoret tillsammans med företrädare för kommunens 

fastighetsförvaltning och barn- och ungdomskontoret parallellt med övriga 

utredningsuppdrag utreder en nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium med 

inriktning att hamna inom de sedan tidigare, av kommunfullmäktige, ekonomiskt 

uppsatta budgetramarna 

 att samtliga utredningsuppdrag redovisas samtidigt för kommunfullmäktiges ledamöter 

att ta ställning till. 

 

Prognos och siffror gällande folkbokförda barn inom Hylte Kommun visar att det finns 

underlag för att under den närmaste framtiden driva två stycken låg- och 

mellanstadieenheter inom Hyltebruks tätort. 

Ett beaktande gällande närhetsprincipen som i synnerhet gäller de mindre barnen, gynnas av 

att fortsätta med två stycken låg- och mellanstadieenheter inom Hyltebruks tätort. 

Skolskjutskostnaderna skulle komma att öka om två låg- och mellanstadieenheter skulle bli 

en, då ökat antal elever skulle komma att behöva skolskjuts inom Hyltebruks tätort till bl.a. 

slöjd, idrott och bad. 

 

Det finns indikationer på att man kommer att kunna hålla sig inom givna budgetramar samt 

att kunna fullfölja investeringar om man behåller två stycken låg- och mellanstadieenheter 

inom Hyltebruks tätort. 

 

Efter diskussion med Hyltebostäder anses det lämpligast att ersätta dagens lokaler på 

Örnaskolan med s.k. prefab lokaler. I första hand är det att ersätta mellanstadiebyggnaden, 

och på sikt även lågstadiebyggnaden. Hyltebostäder har tilldelats huvudansvaret för 

deluppdrag 4: ” att se över möjligheterna att hamna inom uppsatt budgetram” och lämnar 

därför in uppgifter om budget och kostnader för detta. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-11-18 

Ärendebeskrivning deluppdrag 1 2013-12-12 

Ärendebeskrivning deluppdrag 2 2013-12-12 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår utifrån deluppdrag1 och 2 att kommunfullmäktige 

beslutar att genomföra en nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium. 
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  §   13  Riktlinjer för barnomsorg 
Dnr 2013 BUN0297 

 

Sammanfattning 
Barn-och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda vad det 

kostnads- och verksamhetsmässigt skulle innebära, att erbjuda alla 15-timmarsbarn och barn 

i allmän förskola i Hylte kommun, placering enligt ett omlottsystem. Ena veckan två 

sextimmarsdagar och andra veckan tre sextimmarsdagar inklusive lunch. 

 

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att revidera och 

förtydliga tillämpningsföreskrifterna för allmän förskola, utifrån antagandet att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar att införa omlottsystem för 15-timmarsbarn och barn i allmän 

förskola.  

 

Eftersom kosten redan är budgeterad efter alla inskrivna barn innebär det inte några 

ekonomiska svårigheter för kommunen att erbjuda lunch till alla 15-timmarsbarn och barn i 

allmän förskola i Hylte kommun. Vidare ser samtliga rektorer och förskolechefer inga 

organisatoriska svårigheter att erbjuda alla 15-timmarsbarn och barn i allmän förskola i 

Hylte kommun placering enligt ett omlottsystem, där verksamhetsansvarig förskolechef har 

det avgörande ansvaret för hur placeringstiderna fördelas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2013-12-11 

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar de nya riktlinjerna för barnomsorgen i Hylte kommun. 
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  §   14  Övrigt 
Dnr 2014 BUN0007 

 

 

Inga övriga ärenden på mötet. 
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  §   15  Entledigande enligt 6 kap. 10b FB 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   16  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   17  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   18  Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   19  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   20  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   21  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   22  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   23  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § FB 

 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   24  Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § FB 

 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   25  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § 
FB 

 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   26  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § 
FB 

 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   27  Extra ärende – Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 
 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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