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Plats och tid 

 
Torups skola 10.30 – 12.00, 12.45 – 15.40 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande  

 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 

 Cathrine Lundström (C) 

 Birgitta Bengtsson (C) 

 Dorothea Nilsson (M) 

 Mensur Dushi (S) §§ 61-62, 67-72, 74-78    

 Maria Hedin (S)    

 John Sundling (S) §§ 63-66, 73. 79 

  
Övriga deltagare John Sundling (S) §§ 61-62, 67-72, 74-78 

 Ann-Sofie Lind (KV)  

 Mikael Falk, barn- och ungdomschef Tommy Persson, rektor § 63 

 Ann-Sofie Åkerlind, enhetschef § 63 Tommy, Fock, rektor § 63 

 Terese Borg, ekonom §§ 64-66, 73, 79 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2012-10-15  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 61-79 

  Åsa Johansson   

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2012-10-10 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

2012-10-16 Datum för anslags 

nedtagande 

2012-11-07 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson  
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  §   61  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§ 61. Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 62. Anmälan av nya ärenden 

§ 63. Meddelande och information 2012 

§ 64. Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 65. Mål- och resursplan 2013-2015 MRP 

§ 66. Omvärldsanalys 2012 inför MRP 2013-2015 

§ 67. Växelkassa på Vildmarksgymnasiet 

§ 68. Interkommunalt pris för sötvattensfiske 

§ 69. Delegationsbeslut BUK 

§ 70. Delegationsbeslut IFO 

§ 71. Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 

§ 72. Motion - Serviceåtagande Förskola 

§ 73. Promemoria om utökad undervisningstid i matematik 

§ 74. Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. 

§ 75. Samverkansavtal kring utbildning i svenska för invandrare 

§ 76. Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 

§ 77. Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande nivå 

§ 78. Utredning om barnomsorg dygnet runt i Hylte kommun 

§ 79. Övriga ärenden 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Magnus Rasmusson (S) att 

tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   62  Anmälan av nya ärenden 
 

Inga nya ärenden anmäldes. 
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  §   63  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

Sammanfattning 
Rektorer på Örnaskolan informerar om verksamheten kl. 10.30 

Enhetschef Lotsen/Bryggan informerar om verksamheten kl. 14.00 

Skolinspektionens beslut angående tillsyn skolmåltiden, dnr. 2012 BUN0160 

Skolinspektionens beslut angående skolsituationen för elev vid Örnaskolan, dnr. 2011 

BUN0338 

Delårsrapport 2 Familjerådgivningen 

Upphörande avtal antagningsarbete, dnr. 2012 BUN0222 

Skolinspektionens beslut angående ansökan fristående gymnasium Ljungbys kommun, dnr. 

2012 BUN0070-4 

 

KS-beslut: 

 Ansökan om utökad budget för HPV-vaccin 

 Yttrande kring ansökan från Aspero idrottsgymnasium 

 

KF-beslut: 

 Fyllnadsval – ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden 

 Begäran om tilläggsanslag till förskoleverksamheten 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   64  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till augusti 2012 redovisar barn- och ungdomsnämnden en 

positiv avvikelse med 2 248 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en 

negativ avvikelse med 3 137 tkr. 

 

Totalt för perioden januari till och med september 2012 redovisar barn- och 

ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 2 389 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid 

årets slut beräknas en negativ avvikelse med 3 867 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Prognos 8 månader 

Prognos 9 månader 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av prognos beräknad på utfall efter 8  

månader. 

- Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av prognos beräknad på utfall efter 9 

månader. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av prognos beräknad på utfall efter 

8 månader. 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV): 

 

”Kommentar och bakgrund till yrkande: 

Efter tre månader 2012 var helårsprognosen minus 5284 tkr och det faktiska resultatet plus 

2892 tkr. 

Efter fyra månader 2012 var helårsprognosen minus 5882 tkr och det faktiska resultatet plus 

1171 tkr. 

Efter sex månader 2012 var helårsprognosen minus 3347 t kr och det faktiska resultatet plus 

1152 t kr. 

Efter åtta månader 2012 var helårsprognosen minus 3137 och det faktiska resultatet plus 

2248 tkr. 

Efter nio månader 2012 är nu helårsprognosen minus 3867 och det faktiska resultatet plus 

2389 tkr. 

 

Med ovanstående redovisning av svängningar i prognoser för helår 2012 och faktiskt 

aktuellt resultat vill jag visa på svårigheterna för oss politiker att vidta ekonomiska åtgärder. 

Vi bevakar samtliga kostnadsställen noga varje månad och följer upp avvikelser med att 

kalla in kostnadsställesansvariga till nämnden för att få en förklaring till vad avvikelserna 

beror på. För att ge vår verksamhet den arbetsro som den så väl behöver för att skapa 
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resultat måste vi, som vi majoritetspolitiker i nämnden ser det, hantera den budgetmässiga 

osäkerhet som råder kring verkligt budgetutfall 2012 med stor försiktighet. 

Barn- och ungdomsnämndens majoritetspolitiker gav på nämndens möte 2012-08-22 efter 

prognos 6 månader, barn- och ungdomskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av de 

tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov. Redovisning till barn- och 

ungdomsnämnden av detta uppdrag sker på barn- och ungdomsnämndens möte 2012-10-10. 

 

Undertecknande yrkar att: 

 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar som handlingsplan att uppmana de 

verksamhetsansvariga att vara fortsatt återhållsamma med att ta kostnader, som inte 

bedöms nödvändiga, eller som inte bedöms påverka kvalitén negativt i vår 

verksamhet. 

- Barn- och ungdomsnämndens ledamöter ges tid och tillfälle att politiskt hantera den 

djupare analys av de i år tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov 

som redovisas av rektorerna på Örnaskolans högstadium på nämndmötet 2012-10-10 

och som till stor del är bakgrunden till barn- och ungdomsnämndens minusresultat i 

erhållen prognos. 

- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och kring de i år tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov, 

samt att det faktiska resultatet efter nio månader är plus 2389 tkr, i nuläget avstår 

från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar uppföljning 8 och 9 månader till 

kommunstyrelsen.” 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar som motförslag att barn- och ungdomsnämnden arbetar i 

enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler, vilket innebär att avvikelser skall 

kommenteras och en handlingsplan skall presenteras. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut  
- Barn- och ungdomsnämnden beslutar som handlingsplan att uppmana de 

verksamhetsansvariga att vara fortsatt återhållsamma med att ta kostnader, som inte 

bedöms nödvändiga, eller som inte bedöms påverka kvalitén negativt i vår 

verksamhet. 

- Barn- och ungdomsnämndens ledamöter ges tid och tillfälle att politiskt hantera den 

djupare analys av de i år tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov 

som redovisas av rektorerna på Örnaskolans högstadium på nämndmötet 2012-10-10 

och som till stor del är bakgrunden till barn- och ungdomsnämndens minusresultat i 

erhållen prognos. 

- Barn- och ungdomsnämnden på grund av kvarstående osäkerhetsfaktorer i 

prognosen och kring de i år tillkommande kostnaderna för barn med särskilda behov, 

samt att det faktiska resultatet efter nio månader är plus 2389 tkr, i nuläget avstår 

från att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 
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- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar uppföljning 8 och 9 månader till 

kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Ordförande Tommy Edenholm (KV) anser att barn- och ungdomsnämnden följer 

kommunens ekonomistyrningsregler. 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-10-10  8 (28) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   65  Mål- och resursplan 2013-2015 MRP 
Dnr 2012 BUN0001 

 

Sammanfattning 
I helårsprognosen för augusti visar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse med 3 

137 tkr, där den största avvikelsen finns under verksamheten grundskolan. Om inga 

förändringar eller åtgärder genomförs inför 2013 befaras även nästa budgetår att uppvisa 

negativ avvikelse. I bifogat beslutsunderlag framgår beräkningar av de större kostnader som 

påverkar grundskolan och förskolan i stort inför 2013. Totalt för år 2013 uppgår summan till 

5 762 tkr, utöver tillkommande kostnader för hyra i Torup efter nybyggnation och flytt av 

förskolan Lillstugan till Kinnared (inväntar uppgifter från Hyltebostäder).  

 

Beslutsunderlag 
Tabell Större kostnadsökningar jämfört med budget 2012, inför justeringstillfälle MRP 

2013-2015 samt redogörelse för möjliga omfördelningar inom BUN:s ram 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) 

 

”Undertecknande yrkar att: 

 

- Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen, barn- och 

ungdomskontorets sammanställning kring behovet av en för barn- och 

ungdomsnämnden utökad budgetram 2013-2015, för kommunövergripande politisk 

handläggning inför kommunfullmäktiges budgetjustering i november 2012.” 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 

- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen, barn- och 

ungdomskontorets sammanställning kring behovet av en för barn- och 

ungdomsnämnden utökad budgetram 2013-2015, för kommunövergripande politisk 

handläggning inför kommunfullmäktiges budgetjustering i november 2012.  
 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 

Ekonomiavdelningen 
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  §   66  Omvärldsanalys 2012 inför MRP 2013-2015 
Dnr 2012 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Under 2012 har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för Hylte kommuns 

omvärldsanalys. 

Barn- och ungdomsnämnden ska till kommunstyrelsen ange prioriterade områden som 

nämnden väljer att lyfta fram. Områdena kan avse en förändring eller behov nämnden 

identifierat. Nämnden skall också mot bakgrund av det redovisa vilka åtgärder som 

nämnden kommer möta förändringen eller behovet med samt i den utsträckning som är 

möjlig redovisa kostnadseffekt. 

 

Beslutsunderlag 
Omvärldsanalys för MRP 2013-2015 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Till kommunstyrelsen överlämna omvärldsanalys för MRP 2013-2015. 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt kontorets 

förslag till beslut, med den redaktionella ändringen att ”måluppfyllelsen är låg i såväl låg-, 

mellan- som högstadium.” 

 

Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) lämnar ett motyrkande som 

är ett alternativt förslag på omvärldsanalys. 

 

Proposition 
Ordförande frågar först om barn- och ungdomsnämnden godtar föreslagen redaktionell 

ändring och finner att den föreslagna ändringen godtas. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena och finner att barn- och 

ungdomsnämnden beslutar enligt Tommy Edenholms (KV) yrkande.  

 

Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Birgitta Bengtsson (C)  X 

Maria Hedin (S)   X 

John Sundling (S)   X 

Cathrine Lundström (C)  X 

Summa   4 3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande. 

 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar omvärldsanalys för MRP 2013-2015, med 

redaktionell ändring, till kommunstyrelsen. 
 

Övriga upplysningar 
Båda yrkandena utgör bilaga till detta protokoll. 
 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   67  Växelkassa på Vildmarksgymnasiet 
Dnr 2012 BUN0233 

 

Sammanfattning 
Vildmarksbutiken på Vildmarksgymnasiet säljer kött och charkuterivaror dels från egen jakt 

och dels från inköpta djurkroppar. Butiken har en försäljnings-/ växelkassa på 1000 kr som 

inte tidigare blivit beslutad av nämnden. Ansvarig för växelkassan är Alf Andersson och 

ersättare Marie-Louise Leander. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Att bevilja växelkassa med 1000kr till Vildmarksbutiken, ansvarig för kassan är Alf 

Andersson och ersättare Marie-Louise Leander. 

 

Beslutet skickas till: 
Vildmarksgymnasiet 

Ekonomikontoret 
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  §   68  Interkommunalt pris för sötvattensfiske 
Dnr 2012 BUN0235 

 

Sammanfattning 
2010 beviljade skolverket riksrekrytering för utbildningen sötvattenfiske på 

Vildmarksgymnasiet. 

Interkommunalt pris beslutades då till 185 000kr per elev och läsår. Efter samtal med 

skolverket ska uppräkning av priset göras med skolindex inför varje kalenderår. Eftersom vi 

inte haft kännedom om detta tidigare har priset inte varit med när övriga interkommunala 

priser beslutats av nämnden. 

Efter uppräkningar blir interkommunalt pris år 2012 för sötvattenfiske 191 305 och för 

programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion 201 305 kr.  

 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut  
Att besluta om interkommunalt pris 2012 för sötvattenfiske till 191 305 kr och för 

programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion till 201 305 kr.  

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 

Vildmarksgymnasiet 
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  §   69  Delegationsbeslut BUK 
Dnr 2012 BUN0006 

 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Personal/anställningsärenden 

- Delegationsbeslut personal BUN september 2012 

Yttranden 

- Arbetsutskott 2012-08-08 

- Kontorschef 2012-09-10 

Elevärenden 

- Skolskjuts, skolskjutshandläggare 2012-08-13 – 2012-09-10 

- Avstängning barnomsorg, 2012-10-01 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   70  Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2012-08-01 – 2012-09-30. 

 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-10-10  15 (28) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   71  Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 
Dnr 2012 BUN0044 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden för i sin 

verksamhet och som man förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse 

ett personuppgiftsombud som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det 

gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, föra förteckning över 

behandlingar och att hjälpa den registrerade att få rättelse. Innan den 

personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 

automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. 

 

Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud 

utsett. Anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige 

har alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han utser ett ombud. 

 

En ny kommunjurist är på plats och är den som lämpligen ska vara personuppgiftsombud. 

Därför föreslås att kommunjurist Jenny Hagesjö ersätter nuvarande ombudet informations- 

och kanslichef Susanne Mared som under en övergångsperiod fungerat som 

personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser kommunjurist Jenny Hagesjö att ersätta Susanne Mared 

som personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunjurist 

Barn- och ungdomschef 
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  §   72  Motion - Serviceåtagande Förskola  
Dnr 2012 BUN0156  
 

Sammanfattning 
Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat en motion 

om serviceåtagande för förskolan. 

 

I motionen föreslås: 

- Att Hylte kommun inför ett serviceåtagande inom förskolan som anger storleken på 

barngrupper. 

- Att Hylte kommun som första mål ska nå nuvarande rikssnitt, 17,5 barn per 

avdelning. 

 

Vid inventering genomförd den 1 september 2012 uppgår det genomsnittliga antalet 

inskrivna barn i Hylte kommuns förskolor till 20 barn/avdelning i genomsnitt. Enligt 

skolverkets statistikblad 2011 som är den senaste tillgängliga statistiken uppgår det 

genomsnittliga barnantalet riket till 16,8 barn och i kommungruppen (varuproducerande 

kommun) 17,1 barn. Vid Skolverkets mättillfälle uppgick det genomsnittliga barnantalet i 

Hylte kommuns förskolor till 17,3.  

 

Vid jämförelse kommuner emellan är emellertid avdelningsstorlek ett trubbigt 

mätinstrument. Det man mäter när man registrerar barn per avdelning är en administrativ 

företeelse, där den administrativa storheten (avdelningen) inte har något att göra med hur 

verksamheten bedrivs. Ett tydligt exempel på det här i Hylte kommun är Kinnareds förskola 

där 37 barn var inskrivna den 1 september, men där verksamheten är fördelad på grupper, 

där gruppernas verksamhet under dagen är separerad på samma sätt som vid de mindre 

avdelningarna vid andra enheter där den administrativa avdelningen närmare sammanfaller 

med de grupperingar i vilka verksamheterna bedrivs. 

 

Utifrån resonemanget i förra stycket menar barn och ungdomskontoret att antal anställda per 

inskrivet barn är ett tydligare mått på vilka förutsättningar man har att bedriva en 

verksamhet med god kvalité i förskolan. Barn och ungdomsnämnden har antagit ett 

utvecklingsmål för förskolan som är formulerat: ”Personaltätheten i förskolan ska ligga i 

nivå med genomsnittet för riket.” 

 

En annan viktig parameter för att uppnå en god kvalité i förskolan är andel pedagogisk 

högskoleutbildad personal i verksamheten. Barn och ungdomsnämnden har antagit 

serviceåtagande som har bäring på den kvalitetsdimensionen. Indikatorn för detta 

serviceåtagande anger att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ska ligga i 

nivå med riket.  

 

Utifrån ovanstående resonemang menar barn och ungdomskontoret att det mest 

verkningsfulla medlet att nå det barn och ungdomskontoret uppfattar att motionärerna avser 

uppnå med förslaget i motionen, är att fortsätta ansträngningarna att genomföra det som 

ovan relaterade utvecklingsmål och serviceåtagande anger. 
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Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden överlämnar ovanstående skrivelse till kommunstyrelsen som 

yttrande. 

 

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

 

Yrkanden  
Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden bifaller motionen. Mensur 

Dushi (S) instämmer i detta yrkande. 

 

Tommy Edenholm (KV) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets beslut. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar enligt Tommy Edenholms (KV) yrkande.  

 

Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Birgitta Bengtsson (C)  X 

Maria Hedin (S)   X 

Mensur Dushi (S)   X 

Cathrine Lundström (C)  X 

Summa   4 3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   73  Promemoria om utökad undervisningstid i matematik 
Dnr 2012 BUN0199 

 

Sammanfattning 
Hylte kommun har utsetts till remissinstans gällande förslag om utökad undervisningstid i 

matematik. Yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 november. 

 

Regeringen har i budgetpropositionerna för 2011 samt 2012 aviserat att den garanterade 

undervisningstiden i matematik i grundskolan och i motsvarande skolformer bör ökas med 

120 timmar from läsåret 2013/2014. 

 

I förslaget hänvisar man till svenska elevers försämrade matematikkunskaper, vilket man 

både nationella och internationella utvärderingar påvisar. 

 

I skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185) regleras den totala 

undervisningstiden för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt sameskolan.  

 

Den minsta garanterade undervisningstiden i matematik i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan samt sameskolan föreslås öka med 120 timmar. För elever i träningsskolan 

föreslås ingen förändring då den stora flexibiliteteten som medger hög andel fördelning av 

undervisningstid gör att det ändå kan finnas utrymma för de elever i träningsskolan som 

läser matematik att få en utökning av undervisningstiden. 

 

Skolans val 

I timplanen för grundskolan och i specialskolan finns 600 timmar avsatta för skolans val och 

inom ramen för detta val får skolan öka eller minska antalet timmar i ett ämne eller 

ämnesgrupp. Skolans val skapar utrymme för den enskilda skolan att kunna profilera sig. 

Antalet timmar i ett ämne alt ämnesgrupp får dock inte minska mer än 20 %. Antalet timmar 

för ämnet svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik får i det nya förslaget 

inte minskas överhuvudtaget.  

 

För sameskolan är 210 timmar avsatta för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i 

sameskolan minskas med högst 15 % men i det nya förslaget får minskningen får inte 

genomföras i ämnet svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik. 

 

Bedömning och motivering av förslag om utökning av timplanen i matematik 

 

Det är uppenbart att grundskolans mål i matematikämnet, liksom i ett flertal av 

grundskoleämnena, uppnås i alltför liten grad. Matematik, svenska och engelska har en 

särställning i skolan såsom särskilt viktiga, vilket också återspeglas i reglerna kring 

behörighet till gymnasieskolans nationella program. Denna särställning har dessa ämnen, på 

grund av att de har en särskild betydelse för möjligheterna att på ett gott sätt kunna tillägna 

sig kunskaper och färdigheter inom andra ämnen.  

 

Förslaget som är ute på remiss har det vällovliga syftet att förbättra måluppfyllelsen i 

matematik. Det medel som departementet föreslår för att nå denna viktiga 

kvalitetsförbättring är utökad undervisningstid i ämnet. Hylte kommun gör emellertid 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-10-10  20 (28) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

bedömningen att utökad undervisningstid inte löser det, som på goda grunder kan anses vara 

den främsta orsaken till den bristande måluppfyllelsen. Under lång tid har en förhärskande 

skolideologisk trend i Sverige varit att läraren har tvingats ta en mer tillbakadragen roll i 

undervisningssituationen, än vad som tidigare har varit fallet. En större del av 

undervisningstiden i matematik och även i andra ämnen har använts till att eleverna 

självständigt sysslar med olika uppgifter. Möjligen har denna trend varit särskilt stark i 

matematikundervisningen. Detta har inneburit att läraren inte i tillräcklig omfattning har 

haft tillräcklig möjlighet att göra det som är kärnan i lärarprofessionen, nämligen att leda 

elevernas lärande. Bestämmelsen i den nya skollagen att undervisningen skall vara 

strukturerad, syftar till att detta missförhållande skall undanröjas. Problemet med 

underskottet på strukturerad undervisning är, enligt Hylte kommuns uppfattning den 

främsta orsaken till den bristande måluppfyllelsen. Med detta menar Hylte kommun att en 

avgörande framgångsfaktor i matematikundervisningen är att läraren använder en väsentligt 

större del av undervisningstiden till att aktivt lotsa eleverna in i matematiken, genom att 

”tala matematik med eleverna”; att läraren tillsammans med eleverna i klassen i dialog löser 

matematiska problem avpassade för elevernas kunskaps- och mognadsnivå; att läraren 

använder den värdefulla undervisningstiden till att på ett strukturerat sätt leda elevernas 

lärande.  

 

I matematikämnet har problemet dessutom ytterligare förstärkts, genom att tillgången på 

behöriga lärare i matematikämnet, särskilt på låg- och mellanstadiet, har varit otillräcklig. 

 

Erfarenheter från den pedagogiska erfarenheten i Hylte är att möjligheten till förståelse och 

tillägnande av ny kunskap i alla ämnen är beroende av den språkliga förmågan. Forskning 

påvisar också detta faktum. Det vore därför, enligt Hylte kommuns mening, olyckligt om 

man ensidigt ökade undervisningstiden i matematik, särskilt om det sker på bekostnad av 

undervisningstiden i andra ämnen. Hylte kommun anser därför, i enlighet med ovanstående 

resonemang, att det utifrån skollagens bestämmelser om att undervisningen skall vara 

strukturerad och att undervisningen skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, att 

man genom att genomföra nedanstående åtgärder på ett mer verkningsfullt sätt skulle kunna 

nå ökad måluppfyllelse i matematik att, i stället för att bara öka undervisningstiden. 

 

 Skolverket ges i uppdrag att på ett kraftfullt sätt stötta en utveckling i skolorna mot 

en mer strukturerad undervisning i matematik, i enlighet med vad som ovan har 

skisserats. Stödet skall inriktas mot att metodiskt-praktiskt utveckla lärares 

kompetens att aktivt och tydligt leda elevernas lärande i matematik, för att undvika 

att alltför mycket tid ämnad för undervisning i stället ägnas åt mekaniskt 

individuellt elevarbete. 

 Skolinspektionen ges i uppdrag att vid sin regelbundna tillsyn särskilt bevaka att 

skolornas arbete med att utveckla en strukturerad läraraktiv undervisning är 

tillräckligt intensivt. 

 Förstärkning av utbildningsinsatser för att säkerställa att det skall finnas behöriga 

matematiklärare i alla klasser. 

 

När ovan föreslagna åtgärder har fått effekt, d.v.s. när undervisningen i matematik har 

utvecklats, i enlighet med vad som ovan har sagts, kan man diskutera förändringar av 

timplanen men fram till dess förordar Hylte kommun, med ovan relaterade resonemang som 

motiv, att timplanen får förbli oförändrad. 
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Beslutsunderlag 
Remiss - promemoria om utökad undervisningstid i matematik 

Utbildningsdepartementet 

 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar att avstyrka förslag till utökning av undervisningstid i 

matematik. 

 

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

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avstyrka förslag till utökning av undervisningstid i 

matematik. 

 

Beslutet skickas till: 
registrator@education.ministry.se 

Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 
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  §   74  Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. 
Dnr 2012 BUN0221  
 

Sammanfattning 
Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte 

kommun. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2012. 

 

 I motionen föreslås att: 

- Ge barn och ungdomsnämnden i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag på 

3000 kronor i månaden i Hylte kommun i enlighet med de nationella reglerna för 

kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar för införandet av vårdnadsbidrag Hylte kommun 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden  
Magnus Rasmusson (S) yrkar avslag på motionen. Mensur Dushi (S) instämmer i detta 

yrkande. 

 

Tommy Edenholm yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar enligt Tommy Edenholms (KV) yrkande.  

 

Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Birgitta Bengtsson (C)  X 

Maria Hedin (S)   X 

Mensur Dushi (S)   X 

Cathrine Lundström (C)  X 

Summa   4 3 
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Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar beslutsunderlag till kommunstyrelsen 
 

Reservation 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   75  Samverkansavtal kring utbildning i svenska för invandrare 
Dnr 2012 BUN0236 

 

Sammanfattning 
Samverkansavtalet syftar till att erbjuda nyanlända invandrare svenska för invandrare (SFI) 

som är anpassad till den nyanländes förutsättningar och behov. Avtalande parter vill genom 

samverkan erbjuda vuxna invandrare en kvalitativ utbildning i svenska. Avtalets syfte är 

ytterst att underlätta för berörda målgrupper att effektivare och med högre kvalitet tillägna 

sig det svenska språket som kommunikativt, socialt och yrkesinriktat verktyg och därmed 

underlätta inträde på arbetsmarknaden eller fortsatt utbildning. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag på samverkansavtal 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal kring utbildning i svenska för 

invandrare med Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun. 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomschef 

Rektor Lärcentrum 

Region Halland  

Laholms kommun 

Halmstads kommun 
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  §   76  Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 
Dnr 2012 BUN0237 

 

Sammanfattning 
Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av särskild utbildning för 

vuxna. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda vuxna i behov av särskilt stöd en 

kvalitativ utbildning. Avtalets syfte är ytterst att underlätta för berörda målgrupper att 

utveckla sina kunskaper, sin kompetens och sin personliga utveckling och därigenom stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet.  

 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna med 

Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun och Falkenbergs kommun.  

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomschef 

Rektor Lärcentrum 

Region Halland 

Laholms kommun 

Halmstads kommun 

Falkenbergs kommun 
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  §   77  Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande 
nivå 

Dnr 2012 BUN0238 

 

Sammanfattning 
Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av vuxenutbildning på 

grundläggande nivå. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda en kvalitativ 

grundläggande utbildning för vuxna i Region Halland. Avtalets syfte är ytterst att underlätta 

för berörda målgrupper att utveckla sina kunskaper, sin kompetens och sin personliga 

utveckling och därigenom stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 

 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande nivå 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ingår samverkansavtal för vuxenutbildning på grundläggande 

nivå med Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun och Falkenbergs 

kommun.  

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomschef 

Rektor Lärcentrum 

Region Halland 

Laholms kommun 

Halmstads kommun 

Falkenbergs kommun 
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  §   78  Utredning om barnomsorg dygnet runt i Hylte kommun 
Dnr 2012 BUN0245 

 

Sammanfattning 
På arbetsutskottets sammanträde 2012-09-26 yrkade Tommy Edenholm (KV) och Stefan 

Yngstrand (FP) att barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag 

att utreda hur barnomsorg skulle kunna upprättas och erbjudas dygnet runt och vilka 

kostnader detta skulle kunna medföra för barn- och ungdomsnämnden. 

 

Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till ovan nämnda yrkande. 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att utreda om ett 

behov av barnomsorg på obekväm arbetstid finns och hur det ser ut. 

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar enligt Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda hur 

barnomsorg skulle kunna upprättas och erbjudas dygnet runt och vilka kostnader 

detta skulle kunna medföra för barn- och ungdomsnämnden. Förslagsvis görs 

utredningen utifrån en befintligt upprättad verksamhet i annan, med Hylte kommun, 

jämförbar kommun. 

Utredningen skall göras utifrån 3 olika antaganden: 

1. Som mest 10 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun. 

2. Som mest 15 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun. 

3. Som mest 20 barn samtidigt på annan tid än vad som idag erbjuds i Hylte 

kommun. 
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  §   79  Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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