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SN AU § 11

Dnr SN 2014:11.139

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn
Ärendebeskrivning
I december 2010 fastställde kommunfullmäktige huvudprinciperna och målen för
kommunens mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Samtidigt bemyndigades socialnämnden att framöver, inför varje kalenderår och utifrån de
fastställda huvudprinciperna och målen, träffa överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande.
Lomma kommun har sedan hösten 2011 haft överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, där det senaste avtalet löpte ut 2013-07-31. Under hösten 2013 inledde Lomma en ny dialog med
Länsstyrelsen, avseende en ny överenskommelse om mottagande. Dialogen har
resulterat i en överenskommelse som nu ställs till socialnämnden för ställningstagande.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-01-14
– Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande asylsökande
barn och ungdomar samt bemyndigande och uppdrag till socialnämnden med
anledning härav (KF §133/2010-12-09)
– Övergripande överenskommelse
– Överenskommelse om asylplatser
– Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:
–

Socialnämnden beslutar att ingå avtal med Migrationsverket om mottagande
av asylsökande ensamkommande barn i enlighet med föreliggande förslag till
- Övergripande överenskommelse
- Överenskommelse om asylplatser (fyra asylplatser)
- Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd (sju platser)
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