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Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-14:10 
  
Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande), 

Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) 

Susanne Ohlsson (sekreterare) 
  
Utses att justera Malin Svan (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§37-42 
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ÄRENDELISTA 
§37 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§38 Anmälan av nya ärenden 

§39 Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre tillgänglighet 

§40 Hållbarhetsarbete på förskolorna 

§41 Detaljplan Kinnareds Prästgård 1:1 

§42 Övrigt 
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§37 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 BUN0004) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och beslutar att Malin 
Svan (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).  
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§38 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 BUN0006) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
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§39 

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre 
tillgänglighet  
(2022 BUN0061) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden skickar svar till kommunala tillgänglighetsrådet.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet begär att de politiska nämnderna i kommunen, senast den 
19/9 2022 tar fram en sammanställning med de åtgärder som utförts den senaste 
mandatperioden för att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte kommun. 
  
Inom barn- och ungdomsnämndens områden förskola och grundskola tas de flesta beslut av 
rektor om insatser, stöd och åtgärder för att underlätta för de barn och elever som har 
funktionshinder av olika slag. Besluten tas av rektor med stöd av Skollagen 2010:800 bland 
annat 3 kap §2 (Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser) 
  
Exempel på beslut som tas av rektor är: digitala hjälpmedel, teknik för ökad hörselförmåga, 
resursskola, elevassistent, undervisning i tillrättalagt lärmiljö mm. 
  
I beslut tagna om kommande renoveringar och nybyggnationer av skollokaler planeras det för 
mindre rum för undervisning för att tillmötesgå individuella anpassningar för eleverna. 
Beslut tagna i barn- och ungdomsnämnden för att underlätta funktionshindrades 
levnadsvillkor i Hylte kommun 2019–2022 listas nedan. 
  
2019 
2018BUN0283 Investeringsbudget 2020–2022: Beslutet gäller investeringsbegäran för 
förtätning av digital utrustning inom skola och förskola. 
2019BUN0080 Remiss om utställning av översiktsplan: Översiktsplanen är en del av 
framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar som behöver göras. Barn och 
ungas förutsättningar för framtiden har beaktats i översiktsplanen oavsett 
funktionsnedsättning eller inte. 
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2019BUN0193 Uppdrag att utreda tillägg i omsorgskontorets reglemente: Beslutet gäller 
förslag att en större översyn görs för att utreda påverkan på kostnader, organisation, rutiner 
och beslutsgång tillsammans med berörda nämnder före beslut om tillägg tas. 
2019BUN0306 Remiss Bostadsförsörjningsprogram: Ärendet behandlar tillgänglighet och 
likvärdiga förutsättningar kring lokaler, särskilda boende etc. 
  
2020 
2019BUN0274 Resursskola – Beslutet gäller att starta en resursskola. 
2019BUN0356 Resultat och ekonomisk plan REP 2021–2024: Beslutet gäller 
investeringsbegäran för förtätning av digital utrustning inom skola och förskola samt medel 
till stödorganisation och grundsärskola 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 
 Protokollsutdrag § 5 KTR 2022-03-07 - Uppdrag om sammanställning av åtgärder 
 E-post förtydligande av beslut i tillgänglighetsrådet om sammanställning från 

nämnderna 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden skickar svar till kommunledningskontoret. 
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§40 

Hållbarhetsarbete på förskolorna  
(2022 BUN0077) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden tar del av förslag med tillhörande budgetförslag kring miniminivå 
gällande hållbarhetsarbete på förskolorna. 
  
Barn- och ungdomsnämnden begär 78 000kr från kommunens klimatkompensationskonto för 
uppstartskostnader i enlighet med ärendebeskrivningen.   

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppgift att 
tillsammans med förskolorna ta fram ett förslag på hur en miniminivå på våra förskolor skulle 
kunna se ut inom miljö och hållbarhet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar. 
Arbetsutskottet vill även att det presenteras ett budgetbehov som nämnden kan använda för att 
begära medel från Hylte Kommuns klimatkonto. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 Ärendebeskrivning Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 § BUN AU Anmälan av nya ärenden 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden tar del av förslag med tillhörande budgetförslag kring miniminivå 
gällande hållbarhetsarbete på förskolorna. 
 

  
Yrkande 
Maria Hedin (S), med instämmande av Malin Svan (C), yrkar att barn- och ungdomsnämnden 
begär 78 000kr från kommunens klimatkompensationskonto för uppstartskostnader i enlighet 
med ärendebeskrivningen.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet från Maria Hedin och 
Malin Svan. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.   
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§41 

Detaljplan Kinnareds Prästgård 1:1  
(2022 BUN0101) 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott lämnar yttrande till samhällsbyggnadskontoret på 
samrådshandlingar för detaljplan Kinnareds prästgård 1:1. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte Kommun håller på att arbeta fram en ny detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:1 i 
Kinnared och har skickat detaljplanen på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
för bostäder, centrum och verksamheter på platsen. Skrivelsen skall vara inlämnad till 
Samhällsbyggnadskontoret senast den 20/6 – 2022. 
  
På fastigheten finns idag Kinnareds gamla prästgård som utöver kyrklig verksamhet även har 
använts till förskola. Efter att den nya förskolan byggdes på grannfastigheten har byggnaden 
stått tom. Byggnaden är med i kulturmiljö Hallands byggnadsinventering och är där 
kategoriserad  
I klass B. På fastigheten återfinns även en ekonomibyggnad som är inkluderad i kulturmiljö 
Hallands byggnadsinventering. Fastigheten består av naturmark i form av större buskage invid 
Österån samt jordbruksmark i södra delen. 
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande synpunkter på handlingarna gällande Kinnareds 
prästgård 1:1. 
  

 Inga synpunkter kring användningsområdena bostäder, centrum och verksamheter. Det 
är dock viktigt att man beaktar den begränsade omgivningspåverkan när det gäller 
verksamheter då området gränsar till Kinnareds förskola och Kinnareds skola. 

 Oavsett användningsområde bör man beakta närheten till förskola och skola och den 
påverkan eventuell ökad trafik i närområdet kan medföra. Det är viktigt att man 
planerar för in- och utfart till Kinnareds Prästgård 1:1 så att den inte påverkar förskola 
och skola samt att trottoar som används av barn till och från skolan fortsatt är säker. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse yttrande detaljplan Kinnareds prästgård 1:1 
 Utskick sakägare Samråd kinnareds prästgård 
 Plankarta Kinnareds prästgård 1.1 
 Planbeskrivning Kinnareds prästgård 
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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar yttrande till samhällsbyggnadskontoret på 
samrådshandlingar för detaljplan Kinnareds prästgård 1:1. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§42 

Övrigt  
(2022 BUN0008) 

  
Analyser inför resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott diskuterar underlag för nämndens analyser inför 
resultat- och ekonomisk plan 2023-2026.  
  
Uppstartsmöte byggnation Landeryds skola 
Maria Hedin (S) och Ulf Nilsson informerar arbetsutskottet om ett uppstartsmöte för 
nybyggnationen av Landeryds skola.  
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