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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/121 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 

INLEDNING 
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av 
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/62/1, Förslag på överenskommelse mellan Länsstyrelsen 
Västmanland och Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare i enlighet med bilaga KS 2013/62/l. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning, Silvana Enelo-janssan 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendenummer 

Ink. 2013 ·03- O 6 

~ SALA Bilaga KS 

~KOMMUN 
~ Länsstyrelsen 
~ Västmanlands län 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 

Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat 1 om 
mottagning av vissa nyanlända invandrare och är tecknad mellan 

Sala kommun 

Box 304 733 25 Sa1a 
Kontaktperson: Anne-Marie Skölin 
telefon: 0224-55123 

Parternas åtaganden 

staten genom 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
721 8 6 Västerås 
Kontaktperson: Sanela Cerimagic 
telefon: 021- 19 50 83 

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 2013-00-00 och tillsvidare: 

l.Sala kommun åtar sig att årligen ta emot 40 nyanlända för bosättning i kommu
nen genom anvisning av Arbetsförmedlingens eller Migrationsverket 

2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommel
sen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 § förordningen 
(201 0: 1122) om statlig ersättning fdr insatser för vissa utlänningar. 

Sala, den 
Sala kommun 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

Västerås, den 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Sofia Wallström 
Länsråd 

1 Lagen (20 10: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen (20 l 0:407) om 
ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända invandrare, förordningen (20 1 0:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyan
lända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
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Om förberedelser 
3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 
återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det för
väntade behovet av platser. 

4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap 
för mottagande enligt punkten l samt utifrån vad som övrigt är känt. 

5. Kommunen ska ha minst en utsedd kontaktperson som aktivt samarbetar med 
Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosättningssektioner för att ta emot 
det antal nyanlända som anges under punkt l. Kommunen håller berörda samver
kansparter underrättade om byte av kontaktperson. 

6. Kommunen ska tillhandahålla aktuell information om kommunens torutsätt
ningar för mottagande, samt information som är relevant för att nyanlända ska 
kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. 

Om mottagande 
7. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om 
mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände. 

8. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med 
ringa eller ingen prestationsförmåga. 

9. Kommunen får inte utesluta personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad 
som föreskrivs i l kap. l, 4 diskrimineringslagen (2008:567). 

Om uppsägning, omförhandling m.m. 
10. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan 
Länsstyrelsen och Sala kommun med diarienummer 851-170-11. 

11. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning 
ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. 

12. Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagning
en ändras väsentligt. 

13. Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

14. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till 
Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket 

Definitioner 
15. I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av 
vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan be
gränsning till viss ålder. 

I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvi
sas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets torsorg, 
dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand. 
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16. Med mottagande genom anvisning avses ett mottagande av nyanlända som 
föregås av att kommunen gör bostäder i kommunen tillgängliga för nyanlända 
som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till kommunen. För att 
anvisningen ska kategoriseras som sådan, krävs att de nyanlända personer som 
anvisas, flyttar till kommunen. 
Detta inkluderar: 

Nyanländ person som bor i anläggningsboende och anvisas kommun via Ar
betsförmedlingen 
Nyanländ person som inom 6 månader från beviljat uppehållstillstånd begär 
hjälp med bosättning och anvisas kommun via Arbetsförmedlingen (kan även 
avse anknytning, en!. 2 § andra stycket Etableringslagen; 20 l 0: 197) 
Kvotflykting som anvisas kommun via Migrationsverket 

- Gymnasiestuderande i anläggningsboende som anvisas via Migrationsverket 
Nyanländ person över 64 år som anvisas kommun via Migrationsverket 

- Nyanländ person med en prestationsformåga under 25 % som anvisas kom
mun via Migrationsverket 

17. Med bosättning på egen hand avses: 
Nyanländ person som efter att uppehållstillstånd beviljats ordnar sitt boende 
på egen hand, oavsett personens boendeform under asyltiden 
Anknytning enligt 2 §andra stycket, i Etableringslagen (2010:197) som 
kommer till person som är bosatt i kommunen 
Ensamkommande barn som anvisades plats i en kommun under asyltiden en
ligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd 
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FAKTA- Om myndighetsuppgifter och ersättningar 

Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning 

Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mot
tagande for bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommun talen. 

Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsver
ket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsför
medlingen ska också vid behov anvisa plats for bosättning i en kommun åt hushåll 
med en eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etable
ringsplan enligt lagen (20 l 0: 197) om etableringsinsatser for vissa nyanlända in
vandrare. Vid anvisning ska Arbetsformedlingen utgå från vad som kommit fram 
vid etableringssamtal med den nyanlände och förutsättningarna för arbete inom 
pendlingsavstånd. 

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av plats för 
bosättning i en kommun under året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska 
också anvisa plats for bosättning i en kommun for kvotflyktingar. Detsamma gäl
ler övriga nyanlända som inte ska anvisas plats för bosättning i en kommun av 
Arbetsförmedlingen och som har behov av anvisning. 

Närmare föreskrifter gällande nämnda myndigheters uppgifter ges i forordningen 
(201 0:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare och för
ordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa ny
anlända invandrare. 

statliga ersättningar till kommunen 
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av 
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning. 

En kommun som tar emot nyanlända har bland annat rätt till 
Schablonersättning/person 
ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (glapp), samt 
ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård. 

Närmare bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
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