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Plats och tid 

 
Familjecentralens sammanträdesrum  
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Beslutande Maria Hedin (S) ordförande 
 Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande 
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Justeringens tid 2015-05-08  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   82  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2015 BUN0005 
 

Sammanfattning 
§   82  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   83  Placering enligt 4 Kap. 1 § SoL 3 

§   84  Placering enligt 4 Kap. 1 § SoL 4 

§   85  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL 5 

§   86  Medgivande att ta emot barn enligt 6. Kap. 6 § SoL 6 

§   87  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL 7 

§   88  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL 8 

§   89  Medgivande att ta emot barn 6 kap 6 § SoL 9 

§   90  Medgivande att ta emot barn 6 kap 6 § SoL 10 

§   91  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 11 

§   92  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 12 

§   93  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 13 

§   94  Övervägande 14 

§   95  Meddelande och information 2015 15 

§   96  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 16 

§   97  Begäran om investeringsmedel för hiss på Torups skola 17 

§   98  Utredning minskade barngrupper i förskolan 18 

§   99  EY och Kommunrevisionens granskning av säkerställandet av lärarnas 
kompetensutveckling och förmåga att klara av sitt uppdrag 19 

§   100  Specialkost i skolan 20 

§   101  Nya avgiftsnivåer för maxtaxa i förskolan 21 

§   102  Placeringar nya förskoleavdelningar inom Hyltebruk tätort 22 

§   103  Programhandling ny förskola Hyltebruk 23 

§   104  Utökat lokalbehov förberedelseklass 24 

§   105  Tilläggsanslag utökning elevantal grundskola 26 

§   106  Övrigt 27 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Malin Svan 
(C) att tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   83  Placering enligt 4 Kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 
 
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-06  4 (27) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   84  Placering enligt 4 Kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   85  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   86  Medgivande att ta emot barn enligt 6. Kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   87  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   88  Medgivande att ta emot barn enligt 6 Kap. 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   89  Medgivande att ta emot barn 6 kap 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   90  Medgivande att ta emot barn 6 kap 6 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   91  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   92  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   93  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   94  Övervägande 
Dnr  
 

Utgår 
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  §   95  Meddelande och information 2015 
Dnr 2015 BUN0004 
 
Information om arbetet med modersmålsundervisning  
 
Information om personalförändringar chefer/rektorer 
 
Information om inspektioner och yttranden Arbetsmiljöverket 
 
Information om ansökningar statsbidrag  
 
Information om nybyggnationer 
 
Nya bud om fotografering: Endast AU fotograferas. Fotografering sker före mötet börjar vid 
gamla banksalen, 20 maj.  
 
Protokoll lokala folkhälsorådet 2015-03-26 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av information. 
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  §   96  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015 
Dnr 2015 BUN0001 
 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari – april redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ 
avvikelse mot 
budget med 10 167 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 6 026  tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-05-06 
Budgetuppföljning april 4 månader. 
Ärendebeskrivning kommentar till avvikelser efter 4 månader. 
 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 4 månader till kommunstyrelsen. 
 

Tilläggsyrkande: 
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden begär ett tilläggsanslag på 1 miljon 
för att finansiera utökningen av tjänsterna inom förskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott beslutar att bifalla Maria Hedins (S) yrkande. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 4 månader till kommunstyrelsen. Barn- 
och ungdomsnämnden begär ett tilläggsanslag på 1 miljon för att finansiera utökningen av 
tjänsterna inom förskolan. 
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  §   97  Begäran om investeringsmedel för hiss på Torups skola 
Dnr 2015 BUN0172 
 

Sammanfattning 
Hissen i Torups skola är i behov av upprustning då den utgör en arbetsmiljöfara för de som 
använder den. Hissen är av gammal modell, reservdelar svåra att få tag på och behöver 
därför behöver hissen ersättas med en ny. 
 
Kostnad för byte av hiss – 1 500 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-04-27 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel  
på 1 500 000 kr för införskaffande och installation av hiss i Torups skola. 
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  §   98  Utredning minskade barngrupper i förskolan 
Dnr 2015 BUN0078 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2015-02-11 att ge barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att beskriva nuläget inom förskolan. Nämnden vill att informationen ska innefatta 
personaltäthet, vistelsetid per avdelning och ort. Vidare vill barn- och ungdomsnämnden att 
antalet barn med behov av särskilt stöd ska framgå samt att en prognos för behovet av 
barnomsorg för 2016 ska tas fram. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Martin Boberg 2015-04-27 
Nulägesbeskrivning av förskoleverksamheten i Hylte kommun – ett jämförelse- och 
diskussionsmaterial, 2015-04-27 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av materialet. 
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  §   99  EY och Kommunrevisionens granskning av säkerställandet 
av lärarnas kompetensutveckling och förmåga att klara av sitt 
uppdrag 

Dnr 2015 BUN0032 
 

Sammanfattning 
På uppdrag av Hylte kommuns revisorer har Ernst och Young granskat säkerställandet av 
lärarnas kompetensutveckling och förmåga att klara av sitt uppdrag.  
I det brev som revisorerna har lämnat till barn- och ungdomsnämnden där de lyfter fram 
några av de mer väsentliga synpunkterna som framkommit i granskningen nämns en 
kartläggning över lärarnas legitimation och behörighet i Hylte kommun.  
 
Barn- och ungdomskontoret har därför kartlagt lärarlegitimationer och behörigheter bland 
personal inom grundskolan i Hylte Kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-04-13 
Lärarlegitimationer och behörigheter 20150409 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna kartläggning till Hylte kommuns 
revisorer. 
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  §   100  Specialkost i skolan 
Dnr 2015 BUN0155 
 

Sammanfattning 
Kostverksamheten har uppmärksammat en förhöjd begäran om specialkost vilket har lett till 
att arbetsinsatsen har ökat mycket. 
 
För ca tre år sedan fick alla kostchefer en önskan från läkarkåren i region Halland att inte 
begära läkarintyg vid specialkost. Det här har inneburit att specialkost har gått från att vara 
till speciellt för de som behöver det pga allergier, intoleranser eller religiösa/kulturella skäl, 
till att barn och föräldrar vill ha måltider efter eget önskemål för att man inte tycker om det 
som serveras från kostenheten.  
Det här är inte bra för någon, inte för barnen och inte för skolköken. Skolköken har en 
genomtänkt matsedel med stor variation. Man värnar om våra svenska matvanor men tar 
gärna in influenser utifrån. Att låta barnen bli bekanta med nya livsmedel och smaker ser 
man som en del av pedagogiken. 
 
Specialkost av medicinska skäl (diabetes, allergi, intolerans mm) kräver alltid läkarintyg. 
Nu kommer flera kostchefer i Halland att frångå önskan från läkarkåren och kräver även 
läkarintyg för de specialkoster som inte är relaterade till medicinska skäl eller av 
religiösa/kulturella skäl. Det är också en önskan från skolköken i Hylte Kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-05-05 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att det även ska krävas läkarintyg för de specialkoster 
som inte är av medicinska skäl eller av religiösa/kulturella skäl inom barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 
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  §   101  Nya avgiftsnivåer för maxtaxa i förskolan  
Dnr 2015 BUN0156 
 

Sammanfattning 
Riktlinjer för barnomsorg i Hylte Kommun har reviderats då förordningen om statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats från och 
med  
den 1 juli 2015. 
 
Förskola avgift maxbelopp 
Barn 1 3% 1287 kr 
Barn 2 2% 858 kr 
 
Fritidshem 
Barn 1 2% 858 kr 
Barn 2 1% 429 kr 
Barn 3 1% 429 kr 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Marie Kamstedt 2015-04-20 
Riktlinjer för barnomsorg i Hylte Kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar de nya riktlinjerna för barnomsorg i Hylte Kommun. 
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  §   102  Placeringar nya förskoleavdelningar inom Hyltebruk tätort 
Dnr 2015 BUN0157 
 

Sammanfattning 
Antalet barn inom förskolan i Hyltebruks tätort ökar just nu och prognosen visar en fortsatt 
ökning. Dagens lokaler för förskolan i Hyltebruks tätort kommer inte att räcka till. 
Barn- och ungdomskontoret har från Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-08, § 97 dnr 
2014 BUN0221, fått uppdrag att utreda alternativa lösningar inom Hyltebruks tätort. 
Barn- och ungdomskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Hyltebostäder utrett alternativ för placering och byggnation av två förskoleavdelningar inom 
Hyltebruks tätort. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-05-05 
Ärendebeskrivning alternativ placering nya förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort. 
Prognos barnantal Hylte Kommun 
Förfrågan nybyggnad av förskola PBE 2015-123 Samhällsbyggnadskontoret/Tony Ortenlöf 
Kostnadskalkyl för två förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att placering och 
byggnation av nya förskoleavdelningar inom Hyltebruks tätort blir i anslutning till 
Sörgårdens förskola, då utredningen visar att kostnaderna är högre samt att barnens yta för 
utemiljö är mindre för de två övriga alternativen Elias Fries och Gamla Real. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation 
Malin Svan (C) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till beslut.  
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§ 103  Programhandling ny förskola Hyltebruk
Dnr 2015 BUN0158 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en programhandling för nya 
förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-04-23  
Programhandling nya förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort skola  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till 
programhandling. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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  §   104  Utökat lokalbehov förberedelseklass  
Dnr 2015 BUN0159 
 

Sammanfattning 
Elevantalet vid Örnaskolan F-6 kommer att öka inför läsåret 2015/16 med ca 38 elever 
jämfört med antalet läsåret 2014/15. 
 
Elevantalet på Örnaskolans 7-9 kommer också att öka inför läsåret 2015/2016 från 338 st till 
374. 
Kommande åk 7 kommer bilda 6 klasser, vilket är 2 mer klasser än i dagsläget. Detta ger ett 
ökat lokalbehov och ökat tryck på befintliga lokaler för verksamheten åk 7-9.  
 
Även förberedelseklassen åk 1-9 för nyanlända barn med placering på Örnaskolans 
högstadium har behov av att utöka sina lokaler inför läsårsstart 2015/2016 då elevantalet 
ökar för denna verksamhet. 
Förberedelseklassens lokaler är godkända för max 30 elever i åldrarna 7-16 år och i 
dagsläget (2015-04-14)  finns 30 antal inskrivna och 10 antal elever på kö för att få börja i 
klassen.  
 
Lokaler för detta utökade behov inom Örnaskolans område (låg/mellan/högstadium) finns 
inte att tillgå i dagsläget. Anskaffning av undervisningsmodul, som innehåller 5 stora 
klassrum samt minst 5 grupprum med placering inom Örnaskolans område, som används av 
både förberedelseklass och elever åk F-9, skulle tillgodose behoven. 
Barn- och ungdomskontoret kommer att ansöka om medel hos Migrationsverket för att 
täcka lokalkostnad för de lokaler som används av förberedelseklassen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-04-28 
Prognos elever Örnaskolan F-9 
Kostnadsunderlag anskaffning och hyra undervisningsmodul 
 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att anskaffa en 
undervisningsmodul till elever i åk F-9 och till förberedelseklass och med placering inom 
Örnaskolans område. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja medel för hyreskostnader 
utöver de kostnader som täcks av medel från Migrationsverket, ca 340 000kr/år. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att anskaffa en 
undervisningsmodul till elever i åk F-9 och till förberedelseklass och med placering inom 
Örnaskolans område. 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja medel för hyreskostnader 
utöver de kostnader som täcks av medel från Migrationsverket, ca 340 000kr/år. 
Arbetsutskottet ger också barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram mer underlag till 
barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-05-20. 
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  §   105  Tilläggsanslag utökning elevantal grundskola 
Dnr 2015 BUN0160 
 
Sammanfattning 
När detaljbudgeten för 2015 beräknades för grundskolan fördelades skolpeng per elev efter 
elevprognos 2014-09-11. Då var totalt 1163 elever inskrivna. 
Elevantalet har sedan ökat och vid senaste elevprognosen som är framtagen 2015-04-28 
uppgår elevantalet till 1227 för vårterminen-15 och 1242 för höstterminen-15 vilket är en 
ökning med 72 elever i genomsnitt för 2015.   
Den totala ökningen beräknas bli 3 199 tkr för de tillkommande 72 eleverna, grundat på 
uträkning där samma skolpeng fördelats för undervisning och läromedel som i 
detaljbudgeten 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-05-05 
Prognos elever grundskolan 
 
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden ansöker om tilläggsanslag för utökning elevantal grundskola  
med 3 199 tkr från Kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden ansöker om tilläggsanslag för utökning elevantal grundskola  
med 1 600 tkr från Kommunfullmäktige. Gäller höstterminen 2015. 
 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-06  27 (27) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   106  Övrigt 
Dnr 2015 BUN0010 
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