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Socialnämnden

Placering av ensamkommande barn i Höör
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta ett av följande
alternativ:


Att Höörs kommun inte ska skriva avtal med kommun som anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn och önskar placera barnet i Höör. Eventuell placering i Höör
ska endast kunna ske efter att barnets behov utretts i anvisningskommunen och
placeringen sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL i fråga om barn med
motsvarande vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov finns
synnerliga skäl.



Att Höörs kommun vid förfrågan från anvisningskommun ska teckna avtal om att
barnet placeras i Höör direkt vid ankomst till Sverige, utan att barnets behov
utretts. Avtalet ska tecknas av Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Från den 1 juni 2018 har möjligheten för en kommun som anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn att placera barnet i en annan kommun begränsats. Det har skett
genom ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och
socialtjänstlagen (SoL), se SFS 2018:346-347. Förarbetena till de nya reglerna finns i
regeringens proposition 2017/18:119 och socialförsäkringsutskottets betänkande
2017/18:SfU20.
Syftet med de nya reglerna är enligt förarbetena att förbättra planeringsförutsättningarna
för kommunerna och därmed lägga grunden för att mottagandet av ensamkommande
barn ska bli det bästa möjliga. De nya reglerna förväntas enligt förarbetena också leda till
jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.
Med anledning av att social sektor i Höör fått förfrågningar om att teckna
överenskommelse med en anvisningskommun för att denna kommun ska kunna placera
ensamkommande barn i Höör krävs politiska beslut avseende politisk inriktning i frågan.
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag föreligger i särskild skrivelse.
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