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Plats och tid 

 
Örnaskolans högstadium 
Kl.13:00-16:30 

Beslutande Maria Hedin (S) ordförande 
 Mikael Andersson (S) tjänstgörande ersättare 
 Malin Svan (C) 2:e vice ordförande 
  
  
  
Övriga deltagare Arne Huseby, t. f. barn- och ungdomschef 
 Helena Mårtensson, enhetschef IFO §§ 20-32 
 Anna Roos, 1:e socialsekreterare §§ 20-32 
 Terese Borg, ekonom §§ 33-38 
 Gunilla Abrahamsson, utredare §§ 33-38 
 Martin Boberg, utredare §§ 33-38 
 Erik Wikström, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Malin Svan (C)  
Justeringens tid 2015-03-10  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer §§ 20-38 

  Erik Wikström Sekretess §§ 21-32
 Ordförande  

 
  Maria Hedin (S) 
 Justerande  

 
  Malin Svan (C) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  
Sammanträdesdatum 2015-03-09
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunledningskontoret 

  
Underskrift  
  
 Erik Wikström  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Sammanfattning 
§   20  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   21  Förlängning av utredningstid enligt 11 kap. 2 § SoL 3 

§   22  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 4 

§   23  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 5 

§   24  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 6 

§   25  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 7 

§   26  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 8 

§   27  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 9 

§   28  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 10 

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

§   30  Begäran om överflyttning av insats i form av stödfamilj enligt 2 kap. 10 § SoL 12 

§   31  Begäran om överflyttning av insats i form av stödfamilj enligt 2 kap. 10 § SoL 13 

§   32  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 14 

§   33  Meddelande och information 2015 15 

§   34  Mål- och resursplan 2016-2018 MRP 16 

§   35  Remiss från KSAU: Medlemskap i organisationer - barn- och 
ungdomsnämnden 17 

§   36  Plan för digital kompetens 18 

§   37  Uppdrag och rutiner vid anställning av förstelärare och lektor i Hylte kommun 19 

§   38  Övrigt 20 

 

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

    

 

  §   21  Förlängning av utredningstiden enligt 11 kap. 2 § andra 
stycket SoL  

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

    

 

  §   22  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   23  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   24  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   25  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   26  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   27  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   28  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   29  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   30  Begäran om överflyttning av insats i form av stödfamilj 
enligt 2 kap. 10 § SoL 

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

    

 

  §   31  Begäran om överflyttning av insats i form av stödfamilj 
enligt 2 kap. 10 § SoL 

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

    

 

  §   32  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL  
Dnr  
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   33  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 ändring av rektorsområden 
 
Information om nybyggnationer 
 
Information om integrationsseminariet 2015-02-26 
 
Kallelse utbildning förtroendevalda 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   34  Mål- och resursplan 2016-2018 MRP 
Dnr 2015 BUN0003 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden begär medel utöver tilldelad ram med totalt 17 921 tkr för Mål 
och resursplan 2016-2018, fördelat mellan år 2016  5 855 tkr, 2017  5 972 tkr och 2018  6 
094tkr. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-03-02 
Mål och resursplan 2016-2018 för Barn- och ungdomsnämnden 
Begäran om ramförändring i MRP 2016-2018 
Konsekvensbeskrivning 
 
 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till Mål och resursplan 2016-2018. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av förslaget till Mål- och resursplan 
2016-2018 och ger kontoret i uppdrag att revidera förslaget till barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde 2015-03-18. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar det reviderade förslaget till Mål- och resursplan 2016-
2018.  
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   35  Remiss från KSAU: Medlemskap i organisationer - barn- 
och ungdomsnämnden 

Dnr 2015 BUN0077 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetskott uppdrar åt nämnderna att inventera och rapportera vilka 
organisationer/föreningar som respektive nämnd är medlem i. Återrapporteringen ska 
innehålla information om orsak till medlemskapet samt kostnaden för denna. Informationen 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda 30 mars. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2015-02-27 
Inventering av Barn- och ungdomskontorets medlemskap i organisationer. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att barn- och ungdomsnämnden lämnar över Barn- och ungdomskontorets inventering av 
medlemskap i organisationer till Kommunstyrelsen. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   36  Plan för digital kompetens  
Dnr 2015 BUN0087 
 

Sammanfattning 
Digital kompetens är ett av åtta kompetensområden som definieras i Europaparlamentets 
och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG). 
Medlemsländer uppmanas se till att alla ungdomar ges möjligheter att utveckla dessa 
nyckelkompetenser för att rusta dem för vuxenlivet, vidareutbildning och arbetsliv. I Lgr 11 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) står det att eleverna när de 
slutar grundskolan ska kunna  
”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande.”  
  
I de estetiska ämnena bild och musik ingår digitala verktyg som en viktig del av 
undervisningen för att nå kunskapskraven. Skolverket menar att informationstekniken syns 
indirekt i grundskolans läroplan och olika formuleringar och mål kan lyftas fram där 
eleverna bland annat ska kunna orientera sig i det stora informationsflödet samt att förhålla 
sig till det, dvs. källkritik.  
Digital kompetens bidrar till att utveckla skolans/förskolans lärmiljö, till att öka 
barnens/elevernas vilja och lust att lära och ökar deras studieresultat och måluppfyllelse. 
Digital kompetens bidrar också till en mer kvalitativ undervisning i kritiskt tänkande och 
ökar möjligheterna för en likvärdig skola/förskola. 
 
För att göra barn/elever i Hylte kommun digitalt kompetenta så att de kan arbeta med IKT 
som en naturlig del av dagen och förbereda barnen/eleverna för ett framtida yrkesliv är det 
viktigt att våra barn och elever har god tillgång till digitala hjälpmedel och att pedagogerna 
har hög kompetens för att kunna handleda dem. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-02-10 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 
utarbeta en handlingsplan med strategi för Digital Kompetens samt en kostnads- och 
investeringsplan för en satsning på god tillgång till digitala hjälpmedel från förskoleklass till 
gymnasium. Denna plan ska utarbetats i samverkan med IT-avdelningen. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   37  Uppdrag och rutiner vid anställning av förstelärare och 
lektor i Hylte kommun 

Dnr 2015 BUN0092 
  
Sammanfattning 
En av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat i skolan är lärarna. För att säkra 
en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras mer attraktivt, så att eleverna får en 
förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och 
goda resultat.  
 
Regeringen har tidigare beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - 
förstelärare och lektor. Staten avsätter medel för att huvudmännen ska anställa dessa 
kvalificerade lärare. För Hylte kommun motsvarar tilldelningen av statsbidraget 15 
förstelärare.  
 
Hylte kommun har beslutat att de lärare som blir uttagna till kandidater som förstelärare 
eller lektor ska genomgå ett s.k. meriteringsprogram och bli meriterad. I 
meriteringsprogrammet bygger läraren upp en meritportfölj som genom dokumentation 
visar lärarens yrkesskicklighet. Meriteringen består av olika delar såsom elevenkäter, 
oberoende lektionsobservationer, lärarens argumenterande text och rektors vitsord. 
Programmet kommer att pågå under april - juli 2015. 
 
I Hylte kommun betonar vi att både förstelärare och lektor ska vara beredda att ta ett särskilt 
ansvar för skolans utveckling samt verka för en positiv och utvecklande pedagogisk dialog. 
För att få kontinuitet i detta föreslår barn- och ungdomskontoret att de meriterade lärarna 
förordnas som förstelärare eller lektor tillsvidare från den 1 juli 2015. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Martin Boberg 2015-03-02 
Uppdrag och rutiner vid anställning av förstelärare och lektor i Hylte kommun, 2015-02-16 
Uppdrag och rutiner vid anställning av förstelärare och lektor i Hylte kommun, 2015-02-24 
   
   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar förslaget att de meriterade lärarna förordnas som 
förstelärare eller lektor tillsvidare från den 1 juli 2015. 
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  §   38  Övrigt 
Dnr 2015 BUN0010 
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