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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse begäran från kommunala
tillgänglighetsrådet
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden skickar svar till kommunledningskontoret.

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.
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.
Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11
Dnr 2022 BUN0061

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

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret
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