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Överenskommelse mellan Sorsele kommun och Norsjö kommun
avseende överflyttning av ensamkommande barn.
Överenskommelsens lydelse

Sorsele kommun och Storumans kommun överenskommer härmed att överflytta ett antal
ensamkommande barn från Norsjö kommun till Sorsele kommun. Överenskommelsen gäller anvisningar
som tillkommer efter att överenskommelsen har trätt i kraft om inte barn som Norsjö kommun idag
ansvarar för uttryckligen efterfrågar möjligheten att omfattas av överenskommelsen.
Överenskommelsen omfattar de barn som anvisas från och med att detta avtal undertecknats och fram
till att avtalet sägs upp av någon av parterna. Ansvarsfördelningen och de ekonomiska förutsättningarna
i eventuella tilläggsöverenskommelser är likställda med vad som framkommer av denna skrivelse.
Villkor
Vid överflyttning av barnen förbinder sig Sorsele kommun att ta fullt ansvar för barnen på samma sätt
som om de anvisats direkt till kommunen av Migrationsverket. De ersättningar som utbetalas från
Migrationsverket tillfaller Sorsele kommun. Eventuella ersättningar som vid överenskommelsens
undertecknande inte var kända ska även dessa tillfalla Sorsele kommun.
I händelse av att Migrationsverket beslutar om förändrade förutsättningar och att bestämmelserna har en
retroaktiv rättsverkan ska Sorsele kommun ha möjlighet att fakturera Norsjö kommun dessa kostnader.
Detta är endast tillämpligt på barn som tidigare har varit anvisade Norsjö kommun och sedan övertagits
av Sorsele kommun och är inte tillämpligt på barn som enligt överenskommelsen direkt övertas av
Sorsele kommun vid anvisningar från Migrationsverket.
Norsjö kommun förbinder sig att arrangera resan för de barn som omfattas samt stå för den kostnad som
därmed uppstår.
Tillämpning av överenskommelsen
Den faktiska och praktiska hanteringen vid övertagande enligt denna överenskommelse regleras inte i
överenskommelsen. Socialtjänsterna i Norsjö kommun och Sorsele kommun ansvarar för att den
praktiska tillämpningen av överenskommelsen sker enligt gällande rutiner och föreskrifter för överföring
av ärenden mellan två socialnämnder.
Överenskommelsens ikraftträdande
Denna överenskommelse gäller från och med undertecknandet till och med att avtalet sägs upp. Vid
uppsägning av detta avtal gäller tre månaders uppsägningstid för vardera parter. Om ingen av parterna
säger upp avtalet förlängs avtalet med ett år i taget.
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