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§ 131
Avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande asylsökande barn 2014
Dnr 2013/KS0265
Sammanfattning
Ett eventuellt avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn inbegriper
både socialtjänst- skol- kultur- och fritidsfrågor. Vidare är bostäder och lokaler en
avgörande fråga. Individnämnden har den 29 oktober 2013, § 101, föreslagit
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett sådant avtal. Individnämnden har
att, som ett av underlagen för kommunstyrelsens ställningstagande till avtal, redovisa
förslag på lämpligt antal, ålder och kön för ett sådant mottagande. Det finns flera viktiga
planeringsfrågor som det i dagsläget inte finns svar på, svaren kommer att komma
successivt under 2014. Redan nu är det dock helt klart att det både ur barnens och
kommunens synvinkel blir ett sämre mottagande om kommunen inte har en överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-12-04 § 117
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-12-02
Individnämndens arbetsutskotts beslut 2013-11-29 § 117
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tecknar ett övergripande avtal med Migrationsverket och ett avtal
om att tillhandahålla fyra platser för asylsökande ensamkommande pojkar i åldern
15-17 år.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna eventuella
kompletterande/förändrade asyl-, upphållstillstånds- och blandavtal gällande
mottagande av ensamkommande barn/unga.
Beslutet expedieras till
Migrationsverket
Individnämnden
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§ 132
Utträde ur West Sweden
Dnr 2013/KS0059
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun besvarade 2013-03 20/§ 19 en remiss med
anledning av att West Sweden Ideell Förening på en extra föreningsstämma i november
2012 beslutade att till den ordinarie stämman 2013 presentera ett beslutsunderlag
rörande West Swedens framtida organisation. Lilla Edets kommun föreslog avveckling
av verksamheten.
Vid en extrainsatt föreningsstämma den 31 oktober, väcktes frågan om West Swedens
framtida inriktning för andra gången. Med röstsiffrorna 76 för avveckling och 28 för
fortsatt verksamhet beslutade stämman om avveckling av West Sweden. Detta var ett
fullföljande av det beslut föreningen fattade vid sin ordinarie årsstämma den 31 maj.
Verksamheten bedrivs i huvudsak i West Swedens svenska och belgiska bolag.
Styrelsen kommer därmed att påbörja ett arbete med att ta fram nya ägardirektiv för att
kunna avveckla bolagen. Förslag på nya ägardirektiv kommer att tas på en ny
extrastämma den 9 januari 2014.
Göteborgs Stad, Ale, Kungälv och Mölndals, Västra Götalandsregionen m fl har begärt
sitt utträde inför 2014.
Eftersom det kan finnas risk för att de kommuner som inte begär utträde inför 2015
(beslut om utträde måste fattas av fullmäktige innan 2013 års utgång) får stå för
eventuella kvarstående kostnader för 2015 föreslås att Lilla Edets kommun begär
utträde ur West Sweden.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun begär utträde ur West Sweden.
Utträde sker enligt nu gällande stadgar § 6, ”Utträde sker vid utgången av året efter det
under vilket uppsägningen skett.”

