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Plats och tid 
 

Unnaryds skola 
13:00 – 15.30 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 
 Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 
 Stefan Yngstrand (FP) 
 Birgitta Bengtsson (C) 
 Dorothea Nilsson (M) 
 John Sundling (S) 
 Maria Hedin (S) 
  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef Emma Landin, LONA § 16 
 Anita Lawesson, rektor § 16 Terese Borg, ekonom  
 Juha Rankinen, LONA § 16 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
 Jessica Johansson, LONA § 16 
 Jeanette Sturedahl, LONA § 16 
  
Utses att justera Maria Hedin (S)  
Justeringens tid 2013-03-18  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 14-21 

  Åsa Johansson   
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Maria Hedin (S) 
  ANSLAG/BEVIS 

   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-03-13 
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
 

  
Underskrift  
  
 Åsa Johansson  
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  §   14  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 
Sammanfattning 
§   14  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   15  Anmälan av nya ärenden 3 

§   16  Meddelande och information 2013 4 

§   17  Delegationsbeslut BUK 2013 5 

§   18  Delegationsbeslut IFO 2013 6 

§   19  Mål- och resursplan 2014-2016 MRP 7 

§   20  Karriärtjänster för lärare 12 

§   21  Övrigt – Frågor från oppositionen 14 

Bilaga till MRP 2014-2016 15 

§   23  Övrigt 2 16 

 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Maria Hedin (S) att 
tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   15  Anmälan av nya ärenden  
 

Magnus Rasmusson (S) och Maria Hedin (S) anmäler frågor kring 

 Utredning av ombyggnad av Örnaskolans låg- och mellanstadium 

 Hyra av externa lokaler 

 5-årsgrupper Hyltebruk 

 

Frågorna behandlas under § 21 Övrigt. 
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  §   16  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 
 
Sammanfattning 
13.00 information från LONA projekt Hylte Naturskola 
 
13.30 rektor Anita Lawesson informerar om sin verksamhet 
 
Skolinspektionens beslut angående ansökan huvudman fristående gymnasieskola, dnr 2011 
BUN0422 
 
Skolverkets beslut om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna, dnr 2013 BUN0045 
 
Socialstyrelsens kommande inspektionsbesök på Lotsen, dnr 2013 BUN0047 
 
Socialstyrelsens kommande inspektionsbesök på Bryggan, dnr 2013 BUN0071 
 
Årsredovisning 2012 familjerådgivningen, dnr 2013 BUN0051 
 
Skolverkets beslut om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 2013, dnr 2013 
BUN0024 
 
Informations- och prognosbrev länsstyrelserna, migrationsverket, arbetsförmedlingen  
 
Slutrapportering samverkan och kompetensutveckling i Halland avseende ensamkommande 
flyktingungdomar, dnr 2013 BUN0084 
 
Aktuell barnomsorgsstatistik 
 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 

 Remiss: revidering av handikappolitiskt program 
 
Beslut kommunstyrelsen 

 Digitala kallelsehandlingar och läsplattor i beslutsprocessen 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen.  
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  §   17  Delegationsbeslut BUK 2013 
Dnr 2013 BUN0008 
 
Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2013-02-14 – 2013-03-04 
Lista över anställningar februari 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   18  Delegationsbeslut IFO 2013  
Dnr 2013 BUN0009 
 
Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2013-02-01 – 2013-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut  
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   19  Mål- och resursplan 2014-2016 MRP 
Dnr 2013 BUN0006 
 
Sammanfattning 
Förslag till Mål- och resursplan 2014-2016: 
 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till Mål- och resursplan 2014-2016 med 
tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål.  
 
Barn- och ungdomsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram med totalt 50 555 tkr för Mål- 
och resursplan 2014-2016, fördelat mellan år 2014 14 855 tkr, 2015 16 867 tkr och  
2016 18 833 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Mål- och resursplan 2014-2016 för barn- och ungdomsnämnden 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden antar förslag till Mål- och resursplan 2014-2016 med 
tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål.  
 
Barn- och ungdomsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram med totalt 50 555 tkr för Mål- 
och resursplan 2014-2016, fördelat mellan år 2014 14 855 tkr, 2015 16 867 tkr och  
2016 18 833 tkr. 
 
Arbetsutskottets beslut 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott tar del av informationen 
 

- Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att komplettera kostnadskalkylen för dygnet runt dagis med kalkyler för 
enbart ett förlängt öppethållande på Sörgården till 20.00 vardagar, respektive 21.30 
vardagar. Redovisning till barn- och ungdomsnämnden 2013-03-13. 
 

Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV), Stefan Yngstrand (FP), Brigitta Bengtsson (C) och Dorothea 
Nilsson (M) yrkar att 
 

- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att som en redaktionell ändring stryka texten 
”även behov av utökad lokal vid tillsättning” när det rör socialsekreterartjänsten i 
tjänsteskrivelsen för att begära medel utanför tilldelad ram. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar till den övergripande kommunala MRP-

beredningen för vidare hantering, barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse med 
förslag till Mål- och resursplan 2014-2016, med tillhörande serviceåtaganden, 
utvecklingsmål och konsekvensbeskrivningar. Exklusive preciserade 
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tilläggsäskanden utöver tilldelad ram från barn- och ungdomsnämnden för åren 
2014-2016. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden gör enligt följande prioriteringsordning nämndens 

värderingar till framlagd tjänsteskrivelse, kring de medel som begärs utöver tilldelad 
ram, för MRP-beredningen att ta ställning till: 1 = mycket viktigt, 2 = viktigt – men 
svårt att prognosticera, 3 = kommunövergripande prioriteringsfråga. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden gör följande prioriteringsordning kring 

tjänsteskrivelsens förslag till att begära tilläggsanslag: 
 

o Utebliven lönekompensation, 2419 tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Utebliven priskompensation för interna kostnader, hyror och skolskjuts, 3166 

tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Barnomsorg på obekväm arbetstid, 3621 tkr (om beslut fattas i 

kommunfullmäktige), förlängt öppethållande till 20:00 = 102 tkr, förlängt 
öppethållande till 21:30 = 209 tkr. BUN:s bedömning: 3. 

o IT-investeringar, kapitalkostnader, 710 tkr. BUN:s bedömning: 3. 
o Fritidsgårdsverksamhet Örnaskolan, 75 % tjänst, 310 tkr. BUN:s bedömning: 

3. 
o Ungdomsrådgivare öppna insatser individ- och familjeomsorg, 511 tkr. BUN:s 

bedömning: 3. 
o Socialsekreterare, ärendehandläggning individ- och familjeomsorg, 494 tkr. 

BUN:s bedömning: 1. 
o Administrativ 75 % tjänst individ- och familjeomsorg, 299 tkr. BUN:s 

bedömning: 1. 
o Gymnasiet elever som studerar ett fjärde år, 3200 tkr. BUN:s bedömning: 2. 
o Statsbidrag för skolsköterska, delfinansiering, 125 tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Förstelärartjänst statsbidrag (inför 2017). BUN:s bedömning: 1. 

 
Totalt kostnader i de olika prioriteringsnivåerna: 1 = 6503 tkr, 2 = 3200 tkr, 3:1 = 5152 tkr, 
3:2 = 1633 tkr, 3:3 = 1740 tkr (3:1, 3:2 och 3:3 är beroende av vilket alternativ 
kommunfullmäktige eventuellt väljer att följa när det gäller barnomsorg på obekväm 
arbetstid). 
 
 
 
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) yrkar att 
 
Hylte kommuns svaga ekonomiska situation med i princip ett minusresultat för 2012 
innebär ett svårt läge för nämnder och dess verksamheter kopplat till MRP 2014-2016. 
 
Barn- och ungdomsnämndens resultat 2012 påverkades dessutom negativt då 
verksamheterna inte finansierades fullt ut inom ram. Detta kommer givetvis även att 
påverka nämndens resultat 2013 och förutsättningar 2014-2016. 
 
Den socialdemokratiska gruppen äskar medel utöver tilldelad ram enligt nedan: 
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- Utebliven lönekompensation 1571 tkr för att inte riskera neddragningar på 
personalsidan 
 

- Utebliven prisökningskompensation 3166 tkr för att inte riskera neddragningar på 
personalsidan 

 
- Barnomsorg på obekväm arbetstid 209 tkr (öppet fram till 21:30)  

 
o Barn och ungdomskontoret får uppdrag att utreda det faktiska behovet av 

barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

- IT investeringar 710 tkr 
 

- Socialsekreterare ärendehandläggning IFO 494 tkr 
 

- Skolsköterska 125 tkr (delfinansiering av tjänst) 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV), Stefan Yngstrands (FP), Birgitta 
Bengtssons (C) och Dorothea Nilssons (M) yrkande. 
 
Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och ungdomsnämnden godkänt följande 
propositionsordning: 
 
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 
Stefan Yngstrand (FP)  X 
Dorothea Nilsson (M)   X 
Birgitta Bengtsson (C)   X 
Maria Hedin (S)    X 
John Sundling (S)    X 
Summa    4  3 

 
Omröstningsresultat  
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 
Edenholms (KV), Stefan Yngstrands (FP), Birgitta Bengtssons (C) och Dorothea Nilssons 
(M) yrkande. 
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 
- Barn- och ungdomsnämnden beslutar att som en redaktionell ändring stryka texten 

”även behov av utökad lokal vid tillsättning” när det rör socialsekreterartjänsten i 
tjänsteskrivelsen för att begära medel utanför tilldelad ram. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden överlämnar till den övergripande kommunala MRP-

beredningen för vidare hantering, barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse med 
förslag till Mål- och resursplan 2014-2016, med tillhörande serviceåtaganden, 
utvecklingsmål och konsekvensbeskrivningar. Exklusive preciserade 
tilläggsäskanden utöver tilldelad ram från barn- och ungdomsnämnden för åren 
2014-2016. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden gör enligt följande prioriteringsordning nämndens 

värderingar till framlagd tjänsteskrivelse, kring de medel som begärs utöver tilldelad 
ram, för MRP-beredningen att ta ställning till: 1 = mycket viktigt, 2 = viktigt – men 
svårt att prognosticera, 3 = kommunövergripande prioriteringsfråga. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden gör följande prioriteringsordning kring 

tjänsteskrivelsens förslag till att begära tilläggsanslag: 
 

o Utebliven lönekompensation, 2419 tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Utebliven priskompensation för interna kostnader, hyror och skolskjuts, 3166 

tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Barnomsorg på obekväm arbetstid, 3621 tkr (om beslut fattas i 

kommunfullmäktige), förlängt öppethållande till 20:00 = 102 tkr, förlängt 
öppethållande till 21:30 = 209 tkr. BUN:s bedömning: 3. 

o IT-investeringar, kapitalkostnader, 710 tkr. BUN:s bedömning: 3. 
o Fritidsgårdsverksamhet Örnaskolan, 75 % tjänst, 310 tkr. BUN:s bedömning: 

3. 
o Ungdomsrådgivare öppna insatser individ- och familjeomsorg, 511 tkr. BUN:s 

bedömning: 3. 
o Socialsekreterare, ärendehandläggning individ- och familjeomsorg, 494 tkr. 

BUN:s bedömning: 1. 
o Administrativ 75 % tjänst individ- och familjeomsorg, 299 tkr. BUN:s 

bedömning: 1. 
o Gymnasiet elever som studerar ett fjärde år, 3200 tkr. BUN:s bedömning: 2. 
o Statsbidrag för skolsköterska, delfinansiering, 125 tkr. BUN:s bedömning: 1. 
o Förstelärartjänst statsbidrag (inför 2017). BUN:s bedömning: 1. 

 
Totalt kostnader i de olika prioriteringsnivåerna: 1 = 6503 tkr, 2 = 3200 tkr, 3:1 = 5152 tkr, 
3:2 = 1633 tkr, 3:3 = 1740 tkr (3:1, 3:2 och 3:3 är beroende av vilket alternativ 
kommunfullmäktige eventuellt väljer att följa när det gäller barnomsorg på obekväm 
arbetstid). 
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Reservation  
Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) reserverar sig till förmån 
för det egna yrkandet. 
 
Övriga upplysningar 
En sammanfattande tabell med Tommy Edenholms (KV), Stefan Yngstrands (FP), Birgitta 
Bengtssons (C) och Dorothea Nilssons (M) yrkande finns som bilaga till detta protokoll. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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  §   20  Karriärtjänster för lärare  
Dnr 2012 BUN0327 

Sammanfattning 
Regeringen har föreslagit att huvudmän ska kunna skapa karriärtjänster för lärare med 
statlig finansiering. Om förslaget genomförs kommer huvudmännen kunna ansöka om 
bidrag redan i början av 2013. 
 
Enligt förslaget ska det införas två nya karriärsteg för lärare – förstelärare och lektor. 
Tanken är att skickliga lärare ska fortsätta att undervisa men även ha andra arbetsuppgifter.  
Hylte Kommun avser endast införa förstelärare som karriärsteg för lärare. Man avser att 
införa 11 förstelärartjänster inom barn- och ungdomskontorets enheter med följande 
fördelning: 1 st inom följande enheter/områden: Rydöbruk, Kinnared, Torup, Örnaskolan 
L/M, Örnaskolan H, Elias Fries, Unnaryd, Långaryd, Traineegymnasiet, 
Vildmarksgymnasiet samt Introduktionsprogrammet/Lärcentrum. 
 

 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. 
 
Staten beräknar att 2013-2016 avsätta ca 2,3 miljarder i statsbidrag till skolhuvudmän som 
anställer förstelärare eller lektorer. Statsbidragsfördelning: 2013 - 187 mnkr, 2014 - 468 
mnkr, 2015 - 749 mnkr, 2016 - 880 mnkr (Budgetpropositionen för 2012 och 2013). Från 
och med 2016 avses statsbidraget permanentas och uppgå till 880 miljoner per år.  Från och 
med 2017 kan inrättandet av förstelärare ge eventuell högre lönekostnad i budget, om 
statsbidraget tas bort. 
 

En särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa: Kunskap, engagemang och reflektion. 
Förutsättning: Läraren har lärarexamen (sen: legitimation) och minst fyra års 
yrkeserfarenhet. 
 

Med särskilt yrkesskicklig lärare menar man att han/hon: 
 

 Når mycket goda kunskapsresultat med eleverna, ingen lämnas efter 
 Värnar alla elevers rätt till god undervisning 

 Planerar för sammanhang och förståelse 

 Leder lärandet orubbligt framåt 
 Gör lärandet synligt 
 Ger varje elev röst 
 Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat 

asjo001
Överstruket
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 Utvecklar sin, kollegors och yrkets praktik. 
 
 

Beslutsunderlag 
Promemoria: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet U2012/4904/S 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa ett nytt karriärsteg för lärare – förstelärare, 
under förutsättning att statsbidrag för verksamheten införs. 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 

- Barn- och ungdomsnämnden bifaller ett införande från 2013-07-01 av 
förstelärartjänster för det antal tjänster som det utgår statsbidrag för. (Ansökan kan 
ske under perioden 20 mars-17 april 2013. Beslut kommer senast den 1 juni 2013). 
 

- Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utse dessa 
förstelärare utifrån en bedömning, som inte i första hand är kopplad till någon enhet, 
utan till lärarens kompetens och betydelse för måluppfyllelsen i Hylte kommuns 
skolverksamhet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Mikael Falk 
Skolledare 
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  §   21  Övrigt – Frågor från oppositionen 
 

 Utredning av ombyggnad av Örnaskolans låg- och mellanstadium. Magnus 
Rasmusson (S) frågar ordförande Tommy Edenholm (KV) när utredningen av 
ombyggnaden av Örnaskolans låg- och mellanstadium förväntas bli klar. Magnus 
Rasmusson (S) vill att ett datum för utredningens färdigställande fastställs.  

 
Tommy Edenholm (KV) har inte möjlighet att ange ett datum men anser att det är 
viktigt med kvalitet i processen. Kommunledningskontoret, barn- och 
ungdomskontoret samt Hyltebostäder kommer att gemensamt driva processen 
framåt. 

 
 

 Hyra av externa lokaler. Magnus Rasmusson (S) frågar ordförande Tommy 
Edenholm (KV) vilka lokaler som ska användas vid en eventuell samordning av 
Örnaskolans mellanstadieverksamhet med Elias Fries, samt varför man redan idag 
hyr externa lokaler för Elias Fries verksamhet. 
 
Tommy Edenholm (KV) anser att kommande utredning ska visa på vilket behov som 
finns. 
 
Barn- och ungdomschef Mikael Falk svarar att de lokaler som hyrs idag är för att 
förskoleverksamheten inte ryms inom befintliga kommunala lokaler. 

 
 

 5-årsgrupper Hyltebruk. Maria Hedin (S) frågar varför 5-årsgruppen på 
Tossakärret inom Elias Fries rektorsområde ska vara kvar medan man vill lägga ned 
Raketen inom Örnaskolans rektorsområde.  
 
Barn- och ungdomschef Mikael Falk svarar att även upplägget på Tossakärret har 
diskuterats, men att det finns en skillnad mellan verksamheterna då de själva har 
olika syn på hur verksamheten fungerar. Från Tossakärret har inga signaler kommit 
om att rådande ordning inte skulle fungera. 
 
 
 

 

 
 

  



MRP 2014-2016
Blankett 2 a

Bilaga till yrkande från KV, C, M, FP 20130313

Nettobudget 2013 samt förslag MRP 2014-2016
Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 

2014
Förändring 
2013-2014

Plan 2015 Plan 2016

Prio
1 Utebliven löneökningskompensation 2 419 2 419 4 072 5 843
1 Utebliven prisökningskompensation för interna kostn, hyror och skolskjuts 3 166 3 166 3 173 3 181
1 Socialsekreterare, ärendehandläggning Ifo 494 494 508 525
1 75% administrativ tjänst IFO 299 299 307 317
1 Statsbidrag för skolsköterska, delfinansiering 125 125 129 133
1 1:e lärartjänst statsbidrag, (inför 2017) - - -

Summa prioritering 1: 6 503 6 503 8 189 9 999

2 Gymnasiet 4:e års elever 3 200 3 200 3 200 3 200
Summa prioritering 2: 3 200 3 200 3 200 3 200

3 alternativ 1: Barnomsorg obekväm arbetstid* 3 621 3 621 3 722 3 849
3 alternativ 2: Barnomsorg obekväm arbetstid, förlängt öppet till 20:00* 102 102 105 108

3 alternativ 3: Barnomsorg obekväm arbetstid, förlängt öppet till 21:30* 209 209 215 222

3 IT investeringar, kapitalkostnader* 710 710 912 912
3 Fritidsgårdsverksamhet Örnaskolan, 75% tjänst 310 310 319 330
3 Ungdomsrådgivare Öppna insatser Ifo 511 511 525 543

Summa prioritering 3:

alternativ 1 5 152 5 152 5 478 5 634

alternativ 2 1 633 1 633 1 861 1 893

alternativ 3 1 740 1 740 1 971 2 007

*/ om beslut fattas i Kommunfullmäktige

Prioriteringsordning:
1 Mycket viktig
2 Viktigt men svårt att prognosticera
3 Kommunövergripande prioriteringsfråga

Verksamhet

Barn och ungdomsnämnden prioriteringsording av tilläggsanslag

2013-03-19
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