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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 15.30 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) 

 Magnus Rasmusson (S) 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 23-28 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Terese Borg, ekonom §§ 23-28 

 Catarina Påhlman, IFO-chef §§ 29-34 

 Åsa Johansson, nämndsekreterare 
  

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2013-02-27  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 23-34 

  Åsa Johansson Sekretess §§ 29-34 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2013-02-27 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

2013-02-28 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

2013-03-22 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret  

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson   
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   23  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

Sammanfattning 
§   23  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   24  Anmälan av nya ärenden 3 

§   25  Meddelande och information 2013 4 

§   26  Mål- och resursplan 2014-2016 MRP 5 

§   27  Karriärtjänster för lärare 6 

§   28  Övrigt 8 

§   29  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 9 

§   30  Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen 10 

§   31  Extra ärende – Placering enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen 11 

§   32  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 12 

§   33  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 13 

§   34  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 14 

§   35  Övrigt 1 15 

§   36  Övrigt 2 16 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson (S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   24  Anmälan av nya ärenden 
 

 

Inga nya ärenden anmäldes. 
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  §   25  Meddelande och information 2013 
Dnr 2013 BUN0007 

 

Sammanfattning 
Samverkansavtal gymnasiesärskola 

 

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 

 

Aktuell barnomsorgsstatistik 

 

Beslut samhällsbyggnadsnämnden 

 Remiss: revidering av handikappolitiskt program 

 

Beslut kommunstyrelsen 

 Digitala kallelsehandlingar och läsplattor i beslutsprocessen 

 

Utredning angående Örnaskolan LM  

 

Tommy Edenholm (KV) och Magnus Rasmusson (S) har beslutat att delta i dialogmötet 

med Länsstyrelsen kring mottagande av ensamkommande barn 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   26  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 51 124 tkr för mål- 

och resursplan 2014-2016, fördelat mellan år 2014 15 045 tkr, 2015 17 057 och 2016 19 023 

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 51 124 tkr för mål- 

och resursplan 2014-2016, fördelat mellan år 2014 15 045 tkr, 2015 17 057 och 2016 19 023 

tkr. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att 

 

- ”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.”  

 

 

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. 
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  §   27  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. 

 Utvecklar sin, kollegors och yrkets praktik. 
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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. 

 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att: 

 

- ”Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att barn- och 

ungdomsnämnden omgående 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 ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att 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.” 

 

Magnus Rasmusson (S) yrkar bifall till yrkandet. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
-  Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att barn- och ungdomsnämnden 

omgående 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 ungdomsnämndens arbetsutskott förordar att 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. 
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  §   28  Övrigt 
 

 

Inga övriga ärenden på sammanträdet. 
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  §   29  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   30  Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § 
socialtjänstlagen 

 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   31  Extra ärende – Placering enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   32  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

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

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-02-27  13 (14) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   33  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   34  Extra ärende - Placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 

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