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Dnr 2009/89-751

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn
Bilagor: Förslag från Arbetsmarknadsförvaltningen om en utökning av
verksamhet för ensamkommande barn. Skrivelse från Migrationsverket

Ärendebeskrivning
I juni 2007 togs beslut i Kommunfullmäktige att Luleå kommun skulle teckna
överenskommelse med Migrationsverket angående mottagande av
ensamkommande barn. I oktober 2007 öppnade Arbetsmarknadsförvaltningen
ett sk PUT-boende på Björkskatan och i januari 2008 öppnades ett asylboende
på Bergviken.
Migrationsverket konstaterar att den höga nivån på antalet ensamkommande
asylsökande barn håller i sig även i början på detta år. Under de två första
veckorna i januari har ett 80-tal ensamkommande barn ansökt om asyl. Med
anledning av den senaste tidens ökade inströmning av asylsökande
ensamkommande barn till Sverige finns nu ett stort behov av fler platser i
kommunerna för att ta emot dessa barn.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår med anledning av detta att ytterligare
ett sk PUT-boende för ensamkommande barn mellan 14-17 år startas. Innan
beslut tas i frågan har Arbetsmarknadsförvaltningen gett socialnämnden
möjlighet att yttra sig i frågan. Socialförvaltningen får idag frågor från andra
verksamheter som berörs av detta och utgår därför ifrån att även dessa berörs
av samråd i frågan om utökning av verksamhet för ensamkommande barn.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

Socialnämnden har inget att erinra emot att verksamheten utökas under
förutsättning att den ersättning som utges av staten täcker de kostnader
som kommunen har för att ge dessa barn en bra start i Luleå.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
______

Socialnämnden beslutar
-

_____

Socialnämnden har inget att er inra emot att verksamheten utökas
under förutsättning att den ersättning som utges av staten täcker de
kostnader som kommunen har för att ge dessa barn en bra start i
Luleå.
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