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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum  

Kl. 13:00-16:45 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande 

 Maria Hedin (S) vice ordförande  

 Åsa Engberg (FP) tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagare Margaretha Johansson, t.f. barn- och ungdomschef 

 Arne Huseby, utvecklingsledare 

 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 202-218 

 Anna Roos, 1:e socialsekreterare §§ 202-218 

 Terese Borg, ekonom §§ 187, 199, 200 
 Erik Wikström, nämndsekreterare 

  

  

  

  
Utses att justera Maria Hedin (S)  
Justeringens tid 2014-12-01  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 184-218 

  Erik Wikström  Sekretess §§ 202-218 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Maria Hedin (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2014-11-26 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

  

Underskrift  

  

 Erik Wikström 
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  §   184  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2014 BUN0005 

 

§   184  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   185  Anmälan av nya ärenden 4 

§   186  Meddelande och information 2014 5 

§   187  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014 6 

§   188  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2015 7 

§   189  Sammanträdestider 2015 8 

§   190  Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet 9 

§   191  Revidering serviceåtagande Fritidshem 2015 11 

§   192  Gymnasieverksamheten Hylte kommun 12 

§   193  Motion om skolornas upptagningsområden 13 

§   194  Riktlinjer för barnomsorg 14 

§   195  Remiss Utbildningsdepartementet vissa skollagsfrågor del 2 15 

§   196  Barnkonsekvensanalys kring förskole- och fritidsverksamheten 16 

§   197  Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning 17 

§   198  Kulturplan 18 

§   199  Extra ärende: Modersmålsundervisning 19 

§   200  Extra ärende: Handkassa/betalkort gemensam verksamhet Familjecentralen 

och LSS 21 

§   201  Övrigt 22 

§   202  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 23 

§   203  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 24 

§   204  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 25 

§   205  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 26 

§   206  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 27 

§   207  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 28 

§   208  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 29 

§   209  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 30 

§   210  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 31 

§   211  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 32 

§   212  Underställning av ordförandebeslut 6 § LVU 33 

§   213  Underställning av ordförandebeslut 11 § LVU 34 

§   214  Extra ärende: Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 35 
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§   215  Extra ärende: Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 

kap. 12 § SoL 36 

§   216  Extra ärende: Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 37 

§   217  Extra ärende: Beslut enligt 9 § 3 st. LVU om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 38 

§   218  Extra ärende: Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 39 

 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Maria Hedin 

(S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   185  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2014 BUN0006 

 

Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
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  §   186  Meddelande och information 2014 
Dnr 2014 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Catarina Påhlman informerar om tillsynsärende 

 

Tommy Edenholm informerar om hur arvode för kurser och konferenser beslutas 

 

Margaretha Johansson och Arne Huseby informerar om Arbetsmiljöverkets inspektioner 

 

Inspektionsmeddelande Örnaskolan 

 

Inspektionsmeddelande Landeryds skola 

 

Inspektionsmeddelande Elias Fries skola 

 

Inspektionsmeddelande barn- och ungdomskontoret 

 

Statistik barnomsorg 2014-10-31 

 

Sammanställning placerade barn 2014-10-31 

 

Elevprognos med asyl 2014-11-14 

 

Skrivelse från Kommunrevisionen angående skolfond 

 

Information om skolskjutskontroller 

 

Serviceåtagande 2015 

 

Yttrande detaljplan för Västra Hylte 1_199 m.fl. 

 

Margaretha Johansson informerar om avtalet med Migrationsverket 

 

Margaretha Johansson och Arne Huseby informerar om grundskolans asylundervisning och 

introduktionsklass samt skolbygge i Hyltebruk. 

 
 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   187  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014 
Dnr 2014 BUN0001 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningskontoret har genomfört en budgetuppföljning för årets 10 första 

månader. Totalt för perioden januari till oktober redovisar barn- och ungdomsnämnden en 

positiv avvikelse mot budget med 210 tkr jämfört med periodiserat utfall. Vid årets slut 

beräknas en negativ avvikelse med 70 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2014-11-12 

Ärendebeskrivning kommentarer till avvikelse efter 10 månader.  

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av den ekonomiska prognosen efter 10 månader 

och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av den ekonomiska prognosen efter 10 månader 

och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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  §   188  Bidragsbelopp och interkommunala priser 2015 
Dnr 2014 BUN0255 

Utgår 
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  §   189  Sammanträdestider 2015 
Dnr 2014 BUN0253 

 

Sammanfattning 
Sammanträdestiderna anpassas till kommunstyrelsens sammanträden, de ekonomiska 

ramarna och den ekonomiska uppföljningen. Barn- och ungdomsnämnden föreslås 

sammanträda följande onsdagar klockan 13:00 (med undantag för arbetsutskott 2015-06-17 

och 2015-10-07) under 2015. 

 

Arbetsutskott   Nämnd 
-    2015-01-14 (välja AU) 

2015-01-28    2015-02-11 (bokslut) 

2015-03-04    2015-03-18 

2015-04-08 (IFO överväganden)  2015-04-22 (uppföljning 3 månader) 

2015-05-06    2015-05-20 

2015-06-03     2015-06-17 

2015-06-17 (individärenden klockan 10) 

2015-08-05    2015-08-19 (delårsbokslut) 

2015-09-23    2015-10-07 (omvärldsanalys, 

uppföljn. 9 mån) 

2015-10-07 (IFO överväganden klockan 10) 

2015-10-28    2015-11-11 

2015-11-25    2015-12-09 

 

 

Övriga sammanträden 
2015-04-07 Presidiet är med på omvärldsanalys med kommunstyrelsen 

2015-04-14 Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott 

2015-09-02 (omvärldsanalys BUN + BUK) 

2015-09-15 Presidiet är med på diskussion om förslag till mål- och resursplan med 

kommunstyrelsen 

2015-11-17 Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna sammanträdestider för 2015. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott återremitterar förslaget med de föreslagna 

sammanträdestiderna för 2015 till barn- och ungdomskontoret för revidering. Ärendet tas 

upp på nämnden i december. 
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  §   190  Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet  
Dnr 2014 BUN0254 

 

Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2013 publiceras barn- och ungdomsnämndens diarium i webbdiariet 

på Hylte kommuns webbplats. Inför kopplingen till webbdiariet antog barn- och 

ungdomsnämnden riktlinjer för publicering i webbdiariet som ska följas upp årligen. 

 

Syftet med webbdiariet är att medborgarna själva kunna söka i diariet och läsa diarieförda 

handlingar. Det möjliggör en ökad öppenhet och insyn i den kommunala verksamheten. I 

diariet finns många personuppgifter som måste hanteras i enlighet med personuppgiftslagen 

(PuL). Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. 

Att en handling är offentlig innebär inte att det finns en rätt att publicera den. Vid 

publicering av personuppgifter ska alltid en intresseavvägning avgöra publicering i det 

enskilda fallet. Vid en sådan bedömning ska kommunens intresse av att publicera 

personuppgifter vägas mot den enskildes integritets. 

 

Barn- och ungdomsnämndens webbdiarium har fungerat bra under året och inga avvikelser 

har skett. Det finns därmed inte skäl till att ändra riktlinjerna.  

 

Publiceringsriktlinjer 

 Registrator ska utesluta personnamn i fältet avsändare/mottagare vid registrering 

Detta gäller både externa och interna personnamn 

 Handlingarna ska vara sökbara endast fem år från publicering 

 Handlingar som innehåller personnummer/samordningsnummer, känsliga 

personuppgifter, lagöverträdelse eller andra personuppgifter som enskilt eller 

sammantaget kan kränka den personliga integriteten får inte publiceras 

 Vid tveksamhet tillfrågas personuppgiftsombudet 

 Handlingar som omfattas av sekretess får inte publiceras 

 Sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter utesluts ur rubriker 

 Barn- och ungdomskontoret har en lista över handlingar som inte får publiceras 

 Uppföljning av publiceringsrutinerna ska göras årligen och redovisas till barn- och 

ungdomsnämnden 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Erik Wikström 2014-11-18 

Ärendebeskrivning handlingar som inte får publiceras i webbdiariet 2014-11-18 

 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen om riktlinjerna för publicering i 

webbdiariet. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen om riktlinjerna för publicering i 

webbdiariet. 
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  §   191  Revidering serviceåtagande Fritidshem 2015 
Dnr 2014 BUN0258 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomskontoret önskar göra ett tillägg till serviceåtagande Fritidshem för 2015.  

Arbete kring kränkande behandling står det om i skollagen (2010:800) och i våra egna 

serviceåtaganden för förskola, grundskola och gymnasium. Barn- och ungdomskontoret 

tycker att vi skall visa att detta arbete även görs på våra fritidshem och lyfter därför fram det 

som ett åtagande likt inom de andra ovan nämnda områdena. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-11-17 

Serviceåtagande Fritidshem 2015 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta nytt serviceåtagande för området fritidshem 

för 2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta nytt serviceåtagande för området fritidshem 

för 2015. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   192  Gymnasieverksamheten Hylte kommun 
Dnr 2014 BUN0082 

 

Sammanfattning 
Gymnasieverksamheten i Hylte kommun har diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott 

18 mars 2014. Ärendet har behandlats av barn- och ungdomsnämnden 19 mars 2014, § 38, 

samt på Kommunfullmäktiges möte 2014-04-29 Dnr 2014 KS0276 där kommunfullmäktige 

ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att samordna kommunens egna 

gymnasieverksamheter. Man uppmanar även barn- och ungdomsnämnden att intensifiera 

marknadsföringsinsatserna och att en plan för detta ska redovisas vid samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-05-16 

Kommunikationsplan för Hylte gymnasieskola 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar kommunikationsplanen för samordning som 

upprättats för gymnasieenheterna inom Hylte Kommun till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar kommunikationsplanen för samordning som 

upprättats för gymnasieenheterna inom Hylte Kommun till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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  §   193  Motion om skolornas upptagningsområden  
Dnr 2013 BUN0088 

 

Sammanfattning 
Margareta Andersson (C) lämnade in en motion om skolornas upptagningsområde i 

kommunen  

den 4 mars 2013. I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag att i 

samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning om 

skolornas upptagningsområde samt att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till 

andra skolor än idag, alltså få en flexiblare organisation. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att påbörja projektering för nybyggnation av 

Örnaskolans låg- och mellanstadium under 2014 samt beslutar att genomföra nybyggnation 

av Örnaskolans låg- och mellanstadium med start 2015 och därmed skall en övergripande 

utredning om skolornas upptagningsområde och en översyn av skolskjutsorganisationens 

flexibilitet att göras. 

 

Barnantalet på kommunens skolor har ökat och kommer förmodligen att öka fortsättningsvis 

genom ökad integration i Hylte Kommun.  Detta tillsammans med att det i dagsläget finns 

behov för utökningar av vissa skolors lokaler finner Barn- och ungdomskontoret att 

argumentet i motionen ” att vi har flera skolor som börjar bli små” inte längre är aktuellt och 

att en utredning om skolornas upptagningsområden därför inte kommer att göras. 

 

Gällande skolskjutsorganisationens flexibilitet är denna verksamhet nyligen omorganiserad, 

avtal med Hallandstrafiken tecknades 2014-03-19. Beslut och underlag till individuella 

bedömningar skickas till varje enskild vårdnadshavare som sökt skolskjuts till sitt barn.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-10-22 

Statistik elevprognos 2014-11-14 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar över svar på motionen till kommunstyrelsen samt 

besked om att önskade utredningar inte kommer att ske på grund av att de inte längre är 

aktuella. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar över svar på motionen till kommunstyrelsen samt 

besked om att önskade utredningar inte kommer att ske på grund av att de inte längre är 

aktuella. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   194  Riktlinjer för barnomsorg 
Dnr 2014 BUN0110 

 

Sammanfattning 
Riktlinjer för barnomsorg i Hylte Kommun har reviderats gällande ändring av avgiften 

p.g.a. längre tids frånvaro som skall avgöras av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

efter begäran av vårdnadshavare. 

Med en längre tids frånvaro menas minst 2 månader samt att läkarintyg krävs för att ändring 

av avgift skall beviljas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-11-04 

Riktlinjer Barnomsorg Hylte Kommun  

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar de nya riktlinjerna för barnomsorgen i Hylte kommun. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar de nya riktlinjerna för barnomsorgen i Hylte kommun 

med ändringen att en längre tids frånvaro ska vara längre än tre månader. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   195  Remiss Utbildningsdepartementet vissa skollagsfrågor 
del 2 

Dnr 2014 BUN0202 

  

Sammanfattning 
Promemorian ”Vissa skollagsfrågor – del 2” remitteras till Hylte Kommun för yttrande och 

synpunkter på lämnade förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-10-15 

Yttrande promemoria Vissa skollagsfrågor – del 2 (dnr U2014/5176/S) 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämndens utskott godkänner remissyttrandet Vissa skollagsfrågor – del 2 

för att skickas in till Utbildningsdepartementet enligt angivet datum. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott godkänner remissyttrandet Vissa skollagsfrågor – 

del 2 för att skickas in till Utbildningsdepartementet enligt angivet datum. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   196  Barnkonsekvensanalys kring förskole- och 
fritidsverksamheten 

Dnr 2014 BUN0114 

 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, 2014-04-23, efter yrkande från Magnus Rasmusson 

(S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) att:  

 

- Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att genomföra en så kallad 

barnkonsekvensanalys kring förskole- och fritidsverksamheten i Hylte kommun. 

Samtliga barngrupper i Hylte kommun ska analyseras. 

- Barnkonsekvensanalyserna skall redovisas för barn- och ungdomsnämnden 2014-05-

21. 

-  

Efter barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-05-07, då lägesbeskrivning i arbetet 

lämnades, bestämdes att barnkonsekvensanalyser kring fritidsverksamheten i Hylte kommun 

lämnas till nämnden under hösten. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-10-14 

Analys Kinnared Rydöbruks fritidshem 

Analys Torups fritidshem 

Analys Landeryd Unnaryd Långaryds fritidshem 

Analys Elias Fries fritidshem 

Analys Örnaskolans fritidshem 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden får del av barnkonsekvensanalyser kring fritidsverksamheten i 

Hylte kommun. 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomskontorets arbetsutskott återremitterar ärendet till barn- och 

ungdomskontoret för komplettering av uppgifter där analys saknas inför nämnden 2014-12-

10. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 

Ann-Christine Johansson 

Marie Henningsson 

Annica Hörbergh 

Lissi Pedersen 

Laila Bertilsson 
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  §   197  Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning  
Dnr 2014 BUN0118 

 

Sammanfattning 
Karin Åkesson (C) har lämnat in en motion om uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik 

under utbildning. I motionen föreslås att  

 Hylte kommun utreder möjligheterna att införa uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik 

på våra egna gymnasieskolor i likhet med ”Osbecksmodellen” 

 möjligheten att det ska kunna gälla Hylteungdomar som går på andra gymnasieskolor 

utreds 

 om möjligt införa en motsvarande lösning som i Laholms kommun inför sommaren 

2014. 

 

Kommunfullmäktige bifaller motionens strecksats 1 och 2 samt avslår strecksats 3. 

 

Barn och ungdomsnämnden får uppdraget att utreda möjligheten att införa uppväxling av 

arbetsplatsförlagd praktik på våra egna gymnasieskolor i likhet med ”Osbecksmodellen” 

samt  

utreda möjligheten till att det ska kunna gälla Hylteungdomar som går på andra 

gymnasieskolor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-10-15 

Ärendebeskrivning utredning: Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning. 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn-och ungdomsnämnden beslutar att inte införa uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik 

på våra egna gymnasieskolor i likhet med ”Osbecksmodellen” samt för de Hylteungdomar 

som går på andra gymnasieskolor. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn-och ungdomsnämnden beslutar att inte införa uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik 

på våra egna gymnasieskolor i likhet med ”Osbecksmodellen” samt för de Hylteungdomar 

som går på andra gymnasieskolor. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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  §   198  Kulturplan 
Dnr 2014 BUN0252 

 

Sammanfattning 
För att Kulturskolan och biblioteksverksamheten i Hylte Kommun skall kunna söka bidrag 

från Kultur i Halland och Musik i Halland krävs det att Hylte Kommun har en kulturplan. 

Kulturplanen har utarbetats tillsammans av Kulturskolan och biblioteksverksamheten i 

Hylte Kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gunilla Abrahamsson 2014-11-13 

Kulturplan Hylte Kommun 

Utvecklingsmöjligheter inom kulturområdet för unga i Hylte Kommun 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa föreslagen kulturplan för Hylte Kommun. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa föreslagen kulturplan för Hylte Kommun. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Lena Carlberg Nielsen Kulturskolan 

Barn- och ungdomskontoret 

Monika Falk Hylte folkbibliotek 
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  §   199  Extra ärende: Modersmålsundervisning 
Dnr 2014 BUN0179 

 

Sammanfattning 
Enligt skollagen 10 kap 7 § samt 15 kap 19 § ska en elev som har en vårdnadshavare med 

ett annat modersmål än svenska, erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket 

är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande/goda kunskaper i 

språket. 

 

2014-11-24 har det inkommit 131 ansökningar och fler ansökningar kommer att lämnas in. 

Prognosen ligger på 160-170 ansökningar.  

 

Nedanstående tabell är baserad på inkomna ansökningar samt ansökningar som vi fått 

signaler om är på väg in till barn- och ungdomskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna organisera den lagstadgade modersmålsundervisningen efter skoltid behöver 

det anställas 130 % modersmålslärare (13 x 10 %) till en summa av 650 000 kr. Vidare 

behövs det utökad administration med 10 % till en summa av 50 000 kr för att hantera bl.a. 

ansökningar, beslut, organisation och samordning. Då undervisningen är förlagd till efter 

skoltid behöver det upphandlas extra skolskjutsar till en summa av 400 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Martin Boberg 2014-11-24 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tillskjuta 1 100 000 kr för 

modersmålsundervisning. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att  

- igångsätta arbetet med rekrytering av lärare för modersmålsundervisning och 

därefter påbörja modersmålsundervisningen. 

Språk Antal grupper Antal elever 

Dari 1 7 

Vietnamesiska 1 9 

Tyska 1 10 

Polska 1 9 

Thailändska 1 6 

Albanska 2 29 

Arabiska 4 48 

Somaliska 2 24 

 13 142 
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- att kontinuerligt redovisa det ekonomiska utfallet till barn- och ungdomsnämnden 

under 2015. 
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  §   200  Extra ärende: Handkassa/betalkort gemensam 
verksamhet Familjecentralen och LSS 

Dnr 2014 BUN0251 

 
Sammanfattning 
Gemensam verksamhet mellan skola och LSS, lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, behöver en handkassa á 500 kr. Ansvarig för handkassan kommer att 

vara Eva Bengtsson och ersättare Emelie Karlsson. 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Att bevilja Familjecentralen handkassa med betalkort á 500 kr, ansvarig är Eva Bengtsson 

och ersättare Emelie Karlsson. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar Familjecentralen handkassa med betalkort á 500 kr, 

ansvarig är Eva Bengtsson och ersättare Emelie Karlsson. 
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  §   201  Övrigt 
Dnr 2014 BUN0007 
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  §   202  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  

 

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

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   204  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 2014-11-26  26 (39) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   205  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
Dnr  

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   212  Underställning av ordförandebeslut 6 § LVU 
Dnr  

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   213  Underställning av ordförandebeslut 11 § LVU 
Dnr  

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

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   215  Extra ärende: Medgivande att ta emot ett utländskt barn 
för adoption enligt 6 kap. 12 § SoL 

Dnr  

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   216  Extra ärende: Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 
Dnr  

 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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  §   217  Extra ärende: Beslut enligt 9 § 3 st. LVU om upphörande 
av omedelbart omhändertagande  

Dnr  

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

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