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Sammanträdesdatum

2016-03-02
Socialnämndens utskott
Plats och tid

Socialförvaltningen onsdagen den 2 mars 2016 klockan 10:00 – 11:00

Beslutande

Ledamöter

Susanne Forsberg (S), ordförande
Krister Fagerström McCarthy (S)
Curt Johanson (C), tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Ulla Fröberg, nämndsekreterare
Helene Brändström, enhetschef §§ 11-15
Madeleine Söderlund, socialsekreterare §§ 11-15
Agneta Nordström, förvaltningschef § 17

Justerare

Curt Johansson (C)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen 2016-03-02

Lars Zetterlund (S)

Underskrifter

Omedelbart justerade paragrafer
11-17

Sekreterare
Ulla Fröberg
Ordförande
Susanne Forsberg (S)
Justerare
Curt Johansson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum

2016-03-02

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ulla Fröberg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-03-25
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Datum

2016-03-02
Socialförvaltningen

Paragrafer 11-16 – sekretessbelagda ärenden

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 Härnösand

Nämndhuset
Norra kyrkogatan 2

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

socialforvaltningen@harnosand.se

0611-34 83 83

5576-5218

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-02
Socialnämndens utskott

§ 17

Dnr SOC16-10-139

Avtal angående mottagande av ensamkommande barn
Socialnämndens utskotts beslut
Socialnämndens utskott beslutar
att upphäva det av Socialnämnden fattade beslutet att teckna nytt avtal med
Länsstyrelsen om att hålla 102 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande asylsökande barn gällande anvisningen 51 flickor och 51
pojkar, § 30 2016-02-25, justerat 2016-02-25.
Socialnämndens utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen om att hålla 102 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Till 25 av platserna får
Migrationsverket anvisa flickor från och med 14 år till och med 17 år och till
77 platser får Migrationsverket anvisa barn i samma ålder, samt
att paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunen tecknade i juli 2015 avtal med Migrationsverket om ett
mottagande av 60 ensamkommande barn, varav 12 skulle vara asylsökande.
Avtalen bestod av tre delar, ett avtal gällande mottagande av 12 asylsökande
ett avtal 48 platser för ungdomar med uppehållstillstånd (PUT) och ett
övergripander avtal om kommunens rätt till ersättning.
Under sommaren och hösten 2015 har flyktingsströmmen till Sverige ökat
dramatiskt och alla landets kommuner har anvisats ensamkommande
asylsökande barn och unga som vida överstiger de överenskommelser som
tidigare gjorts. På grund av antalet asylsökande har Migrationsverket räknat
om de så kallade fördelningstalen, d.v.s. det tal som styr antalet asylsökande
ensamkommande barn i en kommun.
Härnösands kommuns nuvarande fördelningstal är tolv (12), i den nya
beräkningen som gäller from 2016-01-01 är fördelningstalet för asylsökande
ensamkommande barn etthundratvå (102). Socialförvaltningen föreslår nu att
avtalet med Länsstyrelsen omförhandlas med anledning av ett förändrat
fördelningstal.
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§ 17, forts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, missivskrivelse 2016-01-14.
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2016-01-12 med bilagor
______
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