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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15  1 (20) 
 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 13.00- 15.45 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordf. Maria Hedin (S) 
 Magnus Rasmusson (S) vice ordf. Mensur Dushi (S) 
 Stefan Yngstrand (FP)  Kjell Wåxnäs (M) 
 Birgitta Bengtsson (C)  
   
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 
 Oskar Åhrén, sekreterare 
 Terese Borg, ekonom, §1-§6  
 Erika Erlingson, folkhälsoutvecklare 
 Jennie Gunnarsson, hälsopedagog 
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S) 
Justeringens tid 2012-02-20  
  

 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer 1-16 

  Oskar Åhrén   
 Ordförande  

 
  Tommy Edenholm (KV) 
 Justerande  

 
  Magnus Rasmusson (S) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och ungdomsnämnden
  
Sammanträdesdatum 2012-02-15
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2012-02-21 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2012-03-13 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunhuset, Hyltebruk 

  
Underskrift  
  
 Oskar Åhrén 
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  §   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 

Ärendelista 
§   1  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   2  Anmälan av nya ärenden 3 

§   3  Meddelande och information 2012 4 

§   4  Delegationsbeslut BUK 5 

§   5  Delegationsbeslut IFO 7 

§   6  Uppföljning och redovisning 2011 - ekonomi - bokslut 8 

§   7  Handkassor på IFO 10 

§   8  Ansökan om medel från fonderade flyktingmedel för svenska som andraspråk 11 

§   9  Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 12 

§   10  Remiss - Översyn av sammanträdeslokaler 13 

§   11  Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds skola 14 

§   12  Ombyggnad av köket i Unnaryds förskola 15 

§   13  Remiss - Funktionshinderpolitiken 16 

§   14  Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 17 

§   15  Permanentning av HVB-boende för ensamkommande barn 19 

§   16  Övriga ärenden 20 

 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och Magnus Rasmusson (S) väljs till 
justerare. 
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  §   2  Anmälan av nya ärenden 
 
 
Magnus Rasmusson lyfter ett ärende avseende arbetsordning på barn- och 
ungdomsnämndens sammanträden.  

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet tas upp under övriga ärenden. 
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  §   3  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 
 
 

Sammanfattning 
Erika Erlingson, folkhälsoutvecklare och Jennie Gunnarsson hälsopedagog informerar om 
studien barn- och ungdomars livssituation i Hylte kommun kl. 13.00. 
 
Inbjudan till kurs om Lex Sarah anordnad av Region Halland. Tommy Edenholm (KV), 
Magnus Rasmusson (S) och Åsa Carlsson (FP) är anmälda till kursen.  
 
Slutredovisning till länsstyrelsen för FUSSI 2010. 
 
Familjerådgivningen Halmstad – Hylte, Årsredovisning 2011 
 
Den 16 maj firar Landeryds skola 100 år. 
 
Information om förlängning av BBIC. (Barns behov i Centrum) 
 
Specificering av kostnader för Örnaskolans högstadie. 
 
Mikael Falk informerar nämnden om en handlingsberedskap för lågt antal sökande till 
gymnasiet till följd av hård konkurrens och ett minskat elevunderlag. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   4  Delegationsbeslut BUK 
Dnr 2012 BUN0006 
 
 

Sammanfattning 
5-16. Skolfond 
 
6-2. Anställning tillsvidare av: Rektor, FJ  
 
6-5. Anställning tillsvidare av: Övrig personal, GB 
 
6-5. Anställning tillsvidare av: Övrig personal, JO 
 
7-2. Beslut om placering i förskola enligt särskilda skäl, LJ 
 
7-2. Beslut om placering i förskola enligt särskilda skäl, WJ 
 
7-2. Beslut om placering i fritidshem enligt särskilda skäl, VB 
 
7-2. Beslut om placering i fritidshem enligt särskilda skäl, LJ 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, RB 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, CE 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, EE 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, CE 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, EE 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, MO 
 
7-5. Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg – obetalda avgift, DZ 
 
8-7. Yttrande/beslut om skolgång i grundskola för barn i annan kommun, SS 
 
8-11. Timplanens fördelning på ämnen, årskurser mm 
 
8-16. Avstängning Kulturskola – obetald avgift, AF 
 
8-16. Avstängning Kulturskola – obetald avgift, HF 
 
12-1. Ansökan, uppsökande verksamhet och mottagande, AC 
 
12-1. Ansökan, uppsökande verksamhet och mottagande, KJ 
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15-3. Beslut om skolskjuts på förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, AI 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15  7 (20) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   5  Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 
 

Sammanfattning 
Anmälan om delegeringsbeslut för perioden 2011-07-27 – 2012-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut för perioden 2011-07-27 – 2012-01-31 
 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av besluten. 
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  §   6  Uppföljning och redovisning 2011 - ekonomi - bokslut 
Dnr 2011 BUN0002 
 
 

Sammanfattning 
Barn och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvikelse med 3 661 tkr vid årets slut 2011. 
Enligt Hylte kommuns Finans och Kvalitetsplan (20091217 §91) måste underskottet 
återställas av nämnd nästkommande år, undantag om längst tre år kan göras om nämnden i 
samband med årsredovisningen tagit fram en realistisk plan för återhämtningen. 
Resultatbalansering med 2011 års underskott kommer att inverka negativt på genomförandet 
av de uppdrag barn och ungdomsnämnden är ålagda från skolinspektionen och 
kommunstyrelsen gällande resultatförbättringen inom skolan. Därför begär Barn och 
ungdomsnämnden undantag av resultatbalanseringen. Under 2011 har det bland annat 
funnits följande kostnader som det inte funnits utrymme för i innevarande budget:  
Intern kostnad för hyra av Örnaskolan: 1 398 tkr 
Familjecentralen, Ärendehandläggning (konsulterande enhetschef, soc-sekr.): 1 123 tkr  
Utökad rektorstjänst Örnaskolan: 480 tkr 
Interkommunala kostnader och intäkter, gymnasiet: 2 792 tkr 
 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2011 
 
Tilläggsyrkande 
Magnus Rasmusson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med följande tilläggsyrkande: 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag ta fram en realistisk 
plan för hur barn- och ungdomsnämnden långsiktigt ska hamna i ekonomisk balans. 
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar på avslag på tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar ge avslag på Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja- röst för avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) tilläggsyrkande. 
 
Ledamot/ tjänstgörande ersättare  Ja-röst  Nej-röst  Avstår från att rösta 
Tommy Edenholm (KV)   x 
Birgitta Bengtsson (C)  x 
Kjell Wåxnäs (M)  x 
Stefan Yngstrand (FP)  x 
Magnus Rasmusson (S)    x 
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Maria Hedin (S)   x 
Mensur Dushi (S)   x 
Summa   4 3 
 
Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för avslag mot tilläggsyrkandet mot tre nej-röst för Magnus Rasmussons 
(S) tilläggsyrkande beslutar barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för avslag mot 
tilläggsyrkandet. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar Bokslut 2011 till Kommunstyrelsen, samt  
att Barn- och ungdomsnämnden begär undantag från resultatbalansering med 3 661tkr. 
 
 
Reservationer 
Magnus Rasmusson (S) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
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  §   7  Handkassor på IFO 
Dnr 2011 BUN0527 

 
 

Sammanfattning 
För att underlätta arbetet för socialpedagogerna på Individ och familjeomsorgen önskar de 
två handkassor á 1 000kr, numera gör man flera personliga utlägg när man arbetar i 
flerbarnsfamiljer. 
 
Ansvariga för handkassorna kommer att vara: 
Ingegerd Norlin och Marie Pettersson. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Att bevilja två handkassor á 1000 kr, till Individ och familjeomsorgen. Ansvariga kommer 
att vara  
Ingegerd Norlin och Marie Pettersson, socialpedagoger. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Familjecentralen 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15  11 (20) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   8  Ansökan om medel från fonderade flyktingmedel för 
svenska som andraspråk  

Dnr 2012 BUN0013 
 
 

Sammanfattning 
Barn och ungdomsnämnden begärde utökning av budgetmedel för Svenska som andraspråk 
med 1 864 tkr i Mål och resursplan 2012-2014. Kommunfullmäktige beslutade tilldelning 
med 1 400 tkr. Resterande belopp med 464 tkr ansöks från fonderade flyktingmedel för att 
kunna bedriva Svenska som andraspråk under verksamhetsåret 2012. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen att 464 tkr tillförs verksamheten 
Svenska som andraspråk för verksamhetsåret 2012, från fonderade flyktingmedel. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
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  §   9  Personuppgiftsombud för barn- och ungdomsnämnden 
Dnr 2012 BUN0044 
 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett 
personuppgiftsombud som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det 
gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, föra förteckning över 
behandlingar och att hjälpa den registrerade att få rättelse. Innan den 
personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 
automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. 
 
Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud 
utsett. Anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige 
har alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han utser ett ombud. 
 
Då nuvarande personuppgiftsombud sagt upp sig föreslås barn- och ungdomsnämnden utse 
informations- och kanslichef Susanne Mared till nämndens personuppgiftsombud. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser informations- och kanslichef Susanne Mared till sitt 
personuppgiftsombud. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunledningskontoret 
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  §   10  Remiss - Översyn av sammanträdeslokaler  
Dnr 2011 BUN0489 
 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 
översyn av sammanträdeslokalerna med avseende på tillgänglighet, utrustning såsom 
hörslinga, voteringssystem etc. Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott tagit del av 
redovisningen 2011-11-15 remitterades ärendet till barn- och ungdomsnämnden för 
synpunkter. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser inget hinder av att allmänheten eller kommunfullmäktige 
använder Örnaskolans aula som lokal för möten eller sammanträden. Däremot ser inte barn- 
och ungdomsnämnden att några ytterliggare pedagogiska behov skulle tillgodoses om 
utredningens förslag på åtgärder till en beräknad kostnad på ca 239 – 309 tkr skulle 
genomföras i Örnaskolans aula. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU § 313-2011 
Ärendebeskrivning – Översyn av sammanträdeslokaler 2011 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden anser därmed remissen besvarad. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15  14 (20) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   11  Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds 
skola  

Dnr 2011 BUN0257 
 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-29, § 92, väckte Ronny 
Löfquist (S) frågan om alternativa verksamheter i de lokaler som friställs i samband med 
flytt av kök/matsal från Unnaryds skola. Förslaget som lades avsåg en ytterligare 
förskoleavdelning i anslutning till de övriga två. 
 
Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att utreda hur lokalerna skulle kunna utnyttjas 
samt att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden ta fram kostnader. 
 
Ärendet behandlades vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-09-21, § 85,  där 
det redogjordes  för den totala situationen för förskoleverksamheten i kommunen samt  
behovet av en ny förskoleavdelning specifikt  i Unnaryd.  Kostnaden för att färdigställa 
befintliga lokaler som tidigare använts som kök är inte utredd. 
 
Barn och ungdomskontoret bedömer det inte motiverat med en ytterligare avdelning i 
Unnaryd. Barn och ungdomsnämnden ansåg därmed att frågan är besvarad. 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 2011-10-25 beslutades att återemittera ärende till 
barn och ungdomsnämnden för att klargörande av siffror och förtydligande av antalet barn 
och deras närvaro. 
  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Ksau 2011-10-25 §297 
Behovsanalys ny förskoleavdelning Unnaryds skola 2012-01-19 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden anser därmed remissen besvarad. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   12  Ombyggnad av köket i Unnaryds förskola 
Dnr 2012 BUN0059 
 

Sammanfattning 
Hyltealliansens ledamöter i BUN:s au ser en möjlighet till samordnad 
verksamhetsutveckling av förskolan i Unnaryd genom att, efter ett förhållandevis begränsat 
lokalförändringsbehov i den nu friställda kökslokalen, flytta femårsverksamheten från 
skolans huvudbyggnad till denna lokal. Därigenom hamnar förskoleverksamheten under 
samma tak och det ger förutsättningar för en utökad samverkan mellan avdelningarna. 
Lokalförändringsbehovet i den nu friställda kökslokalen är inläggning av nytt golv och 
håltagning i vägg för insättning av ny dörr, som förbinder lokalen med övrig 
förskoleverksamhet när man rör sig mellan avdelningarna, utan att man behöver passera 
köksutrustningsdelen.  
 
När femårsverksamheten har flyttats från skolans huvudbyggnad ges möjlighet till en 
välbehövlig utökad golvyta för befintlig fritidsverksamhet i skolans huvudbyggnad utan att 
detta föranleder några materiella förändringar av dessa lokaler. 
 
Yrkanden  
Tommy Edenholm (KV) yrkar att:  
 
Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15 beslutar att genomföra förslaget till förändring av 
verksamhet i befintliga skollokaler i Unnaryd efter att ha fått svar från fastighetsförvaltaren 
Hyltebostäder att kostnaden för de föreslagna åtgärderna i kökslokalerna hamnar på 63 tkr 
+/- 10 %. Finansiering sker i barn- och ungdomsnämndens tilldelade raminvesteringsbudget 
och hyreskostnaden belastar ansvar 6900.     

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15 beslutar att genomföra förslaget till förändring av 
verksamhet i befintliga skollokaler i Unnaryd efter att ha fått svar från fastighetsförvaltaren 
Hyltebostäder att kostnaden för de föreslagna åtgärderna i kökslokalerna hamnar på 63 tkr 
+/- 10 %. Finansiering sker i barn- och ungdomsnämndens tilldelade raminvesteringsbudget 
och hyreskostnaden belastar ansvar 6900. 
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  §   13  Remiss - Funktionshinderpolitiken 
Dnr 2011 BUN0524 
 
 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på revisorernas uppdrag granskat Hylte kommuns 
funktionshinderpolitik. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten och 
inhämtar nu information av hur nämnder tänker genomföra den rekommendationer och 
tidplan samt ansvariga för dessa. Svar lämnas i separat dokument. 
 

Beslutsunderlag 
Hylte kommun – Granskning av kommunens funktionshinderpolitik 
Ett Hylte för alla - Handikappolitiskt program  
Svarsbilaga till kommunstyrelsen 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar överlämna ifylld svarsbilaga till kommunstyrelsen. 
 

  

Beslutet skickas till: 
kommunstyrelsen 
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  §   14  Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid  
Dnr 2011 BUN0461 
 
 

Sammanfattning 
Ronny Löfqvist (S) har lämnat in en motion angående barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn och 
ungdomsnämnden uppdras via kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag på svar till motion.  
 
Enlig skollagens bestämmelser skall barn som fyllt ett år erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Även vid vårdnadshavares 
föräldraledighet eller arbetslöshet skall barn erbjudas förskola med minst 15 timmar per vecka.  
 
Skollagen reglerar även rätten till förskola om det med hänsyn till barnets speciella behov, såsom 
fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Det innebär i realiteten att ett barn 
kan ha rätt till utökad omsorgstid, oavsett vårdnadshavares behov av barnomsorg med hänsyn till 
arbete eller studier. Det innebär också att utökad omsorgstid som hänförs till barnets speciella behov 
kan i enstaka fall bli avgiftsfri.  
 
I Hylte kommun erbjuds förskola 12 timmar per dag, ansvarig förskolechef planerar öppettiderna 
utifrån omsorgsbehov och personaltäthet. För att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, 
dvs kvällar, nätter, helger eller i samband med större helger krävs en resursförstärkning då detta  inte 
bedöms kunna erbjudas inom barn och ungdomsnämndens befintlig ram. Behovet av barnomsorg på 
obekväm arbetstid har inte heller i någon större utsträckning framställts till barn och 
ungdomskontoret vilket hade kunnat föranleda utredning. 
 
Vid ansökan om barnomsorg ska plats erbjudas inom fyra månader, vilket Hylte kommun i de allra 
flesta fall erbjuder, det förekommer dock att barnomsorgen erbjuds vid en annan enhet än den som 
vårdnadshavare önskat för att kunna erbjuda barnomsorg inom lagstadgad tid. Barn och 
ungdomsnämnden har tydligt tagit ställning i rätten till barnomsorg inom fyra månader och följer 
upp hur denna service upprätthålls via nämndens serviceåtaganden för förskolan.  
 

Beslutsunderlag 
Motion (S) till kommunfullmäktige 
Barnomsorg på obekväm arbetstid  
 

Yrkanden 
Magnus Rasmusson (S) med instämmande av Mensur Dushi (S) yrkar att: 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt barn- och ungdomskontoret att via en 
marknadsundersökning undersöka behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider för 
förskole- och fritidshemsverksamhet. 
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
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Ja- röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 
 
Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
 
Ledamot/ tjänstgörande ersättare  Ja-röst  Nej-röst  Avstår från att rösta 
Tommy Edenholm (KV)   x 
Birgitta Bengtsson (C)  x 
Kjell Wåxnäs (M)  x 
Stefan Yngstrand  x 
Magnus Rasmusson (S)    x 
Maria Hedin (S)   x 
Mensur Dushi (S)    x 
 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande mot tre nej-röster för Magnus 
Rasmussons (S) yrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Tommy 
Edenholms (KV) yrkande. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar svaret som svar på motionen om barnomsorg på obekväm 
arbetstid. 
 
 
Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Magnus Rasmussons (S) yrkande. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   15  Permanentning av HVB-boende för ensamkommande barn 
Dnr 2012 BUN0045 
 
 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, genom tillsvidareavtal 
med migrationsverket löpande fr. o. m 2012-10-01, permanenta verksamheten för 
ensamkommande barn. Avtalet föreslås även framdeles omfatta 15 platser varav 3 
asylplatser. 
 

Beslutsunderlag 
Projekttiden för "Ensamkommande barn" löper ut den 30 sep 2012. 
  
Hylte kommun har ett tillfälligt avtal med Migrationsverket om 11 platser varav 1 asylplats 
t.o.m. 2012-01-31. Att vi har ett tillfälligt avtal beror på att vi inte har möjlighet att ta emot 
fler barn förrän vi har fått tillgång till de nya lokaler som Hyltebostäder upplåter för det nya 
boendet. Från 2012-02-01 har vi ett avtal om 15 platser varav 3 asylplatser som löper i 8 
månader och som därefter löper tills vidare. För uppsägning av avtalet gäller följande: 
  
- För villkorsändring 6 månader 
- För upphörande 12 månader 
  
Nuläge 
Idag har vi 12 ungdomar på boendet och 1 placerad på HVB i en annan kommun. 8 
ungdomar bor i nu på Lotsen medan 4 bor i egna lägenheter under boendets försorg. 
Ytterligare ett boende håller på att startas, för att kunna tillgodose behovet. Att antalet 
platser ökar beror på att handläggningstiderna för beslut från Migrationsverket idag går 
betydligt snabbare och att vi i avtalet bundit oss till att alltid ha 3 asylsökande. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att, genom tillsvidareavtal med migrationsverket löpande fr. o. m 2012-10-01, 
permanenta verksamheten för ensamkommande barn. Avtalet föreslås även framdeles 
omfatta 15 platser varav 3 asylplatser. 
 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   16  Övriga ärenden 
 
 
Sammanfattning 
Fortsättningsvis kommer barn- och ungdomsnämndens sammanträden att hållas ute i 
verksamheterna. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
 
  

Protokollsanteckning 
Magnus Rasmusson (S) vill ha till protokollet att arbetsrutinerna på BUN förändras. 
Information ska komma i tid och inga nya ärenden ska läggas på bordet. 
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