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§ 259

Avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt socialnämnden att teckna avtal med
Migrationsverket om max 8 boendeplatser för ensamkommande barn 14-17 år.
2. I avtalet ska ingå en paragraf om max-kvotering som berättigar till omedelbar
omförhandling av avtalet om antalet barn som anvisats under en 12 månadersperiod
överstiger 14 barn.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i beslut den 26 januari 2010, § 14, redovisat ett uppdrag att utreda
möjligheterna och konsekvenserna av att inrätta ett hem för vård eller boende (HVB)
för ensarnkommande barn i Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 augusti 2010, § 159 att från barnoch utbildningsnämnden och förvaltningen för arbetsmarknad- och
kompetens utveckling inhämta yttrande över socialnämndens utredning.
I samråd med berörda förvaltningar har beslutsförslaget förändrats från att koncentrera
sig kring frågan om inrättande av ett hem (HVB) för ensarnkommande barn, till att gälla
tecknande av avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.

Sänt till:
Socialnämnden
KIk - ekonomistaben

Utdraget bestyrkes

