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Dnr 2014/732- 3 

Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

INLEDING 
Tecknande av avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 
60stycken under 2014 samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdo
mar om 7 platser. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/117 /l, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/117/2, VON§ 66 

Verksamhetschef Ma u ro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar, 
att avtalet med Migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och ung
domar trappas upp successivt vilket innebär att Sala kommun, utöver de 3 platser 
kommunen redan idag håller, 2 platser är tillgängliga från och med den 
l september 2014, l plats är tillgänglig från och med den l oktober 2014 och från 
och med den l december 2014 är samtliga 7 platser tillgängliga, samt 
att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60 
stycken under 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar, 

att avtalet med Migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och ung
domar trappas upp successivt vilket innebär att Sala kommun, utöver de 3 platser 
kommunen redan idag håller, 2 platser är tillgängliga från och med den 
l september 2014, l plats är tillgänglig från och med den l oktober 2014 och från 
och med den 1 december 2014 är samtliga 7 platser tillgängliga, samt 

att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60 
stycken under 2014. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 
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Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

BAKGRUND 

J 

Mot bakgrund av att Sverige står inför den största flyktingmottagningen på 20 år är det 
viktigt att Sala kommun har god kvalitet i såväl mottagandet som i integrationsarbetet ur 
ett långsiktigt perspektiv. 

överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare har under flera år omfattat 40 personer per år. Det totala antalet som 
mottagits har varierat, ibland färre och ibland fler. Prognosen för Sala år 2014 innebär 
en beräknad utökning till att omfatta ca 130 flyktingar. Anledningen är bl a att 
förutsättningarna förbättrats för barnfamiljer att återförenas i Sverige. Länsstyrelsen 
föreslår att Sala kommun åtar sig att årligen ta emot 60 nyanlända för bosättning i 
kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket 

Vad gäller ensamkommande barn och ungdomar har Sala kommun under 2013 
ändrat avtalet att omfatta 12 platser, av dessa ska 3 platser skall alltid finnas 
tillgängliga för asylsökande ungdomar samt 9 platser för PUT (permanent 
uppehållstillstånd). Mot bakgrund av att kommunerna förväntas att utöka 
avtalen ytterligare under 2014, så har verksamheten för ensamkommande i Sala 
kommun arbetat aktivt med att förbereda för att starta upp ytterligare ett 
boende för att om möjligt ta emot flera ungdomar. En utbyggnad av 
boendekedjan och rekrytering av jourhem och familjehem pågår också. 

Lagändringar och utvidgade anvisningsmöjligheter 

Mot bakgrund av att det råder fortsatt stort behov av flera platser har ett antal 
lagändringar trätt i kraft att gälla from 1 januari 2014. 

En lagändring ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa 
ensamkommande till kommuner utan överenskommelse. De utvidgade 
anvisningsmöjligheterna är tvingande och gäller även de kommuner med 
överenskommelse, vilket innebär att sala kommun kan få en anvisning utan att 
ha anmält ledig plats. Kommunen kan också få anvisningar på barn och 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 
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Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-192 98 
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Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
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ungdomar som ej omfattas av Sala kommuns överenskommelse. sala kommun 
har överenskommelse som omfattar pojkar från 16 år, med denna lagändring kan 
kommunen bli anvisad att ta emot yngre barn och även flickor. Regelverket för 
tolkning av anhörigbegreppet att gälla flera släktingar än kärnafamiljen bidrar 
också till att behovet av anvisningsbara platser i kommunen ökar. 

Mot bakgrund av ökat behov av platser har Länsstyrelsen gjort beräkningar 
gällande fördelningstal för hur många asylplatser respektive kommun i länet 
förväntas utöka med, i nya överenskommelser med Migrationsverket. 

sala kommun har idag överenskommelse gällande tre asylplatser och 
Länsstyrelsen föreslår en utökning till sju asylplatser. Denna utökning är mer än 
en fördubbling av tidigare överenskommelse och innebär stora förändringar för 
Sala kommun, som behöver anpassa verksamheten ytterligare under året. Det 
förutsätter flera boendealternativ i form av fastigheter/ rum, familjehemsplatser, 
utslusslägenheter och möjligheter till egna lägenheter för de ungdomar som fått 
uppehållstillstånd och som är över 18 år och redo att flytta till eget boende. En 
utökning av mottagandet berör flera aktörer inom kommunen, såväl 
bostadsmarknad, kommunens skolor som behöver möta upp med flera 
utbildningsplatser för nyanlända. Överförmyndarenhetens insatser påverkas 
också då flera gode män behöver rekryteras. Samma sak gäller flyktingar som 
kommer till Sala, här har vi en bostadssituation i Sala som är ansträngd. 

Innan Sala kommun går in i ett utökat avtal måste resursfrågorna vad gäller 
ovanstående lösas. Vad gäller mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar har förvaltningen till viss del redan börjat arbeta med lösningar som 
nämnts ovan där handlar det mer om att sluta ett avtal med länsstyrelsen som 
innebär en upptrappning av åtagandet och där man når fullt mottagande (7 
stycken) mot slutet av 2014. 

Vad gäller flyktingmottagandet som föreslås öka från 40 till 60stycken flyktingar 
är bostadsfrågan kanske den största utmaningen att handskas med, det finns 
idag inte tillräckligt med lägenheter att fördela. Om detta inte kan lösas på något 
sätt så bedömer förvaltningen att uppdraget att utöka mottagande av antalet 
flyktingar från 40 till60stycken inte är genomförbart. 
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Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunsstyrelsen besluta 

Att teckna avtal med migrationsverket gällande mottagande av ensam
kommande barn och ungdomar. 

Att avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och 
ungdomar trappas upp successivt vilket innebär att vi utöver de 3 platser vi har 
redan idag håller 2 platser är tillgängliga från och med 1 september 2014, 1 plats 
är tillgänglig från och med 1 oktober 2014 och från och med Den 1 december 
2014 är samtliga 7 platser tillgängliga. 

Att under förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtal med 
migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60stycken under 2014. 
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Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

INLEDNING 
Mot bakgrund av att Sverige står inför den största flyktingmottagningen på 20 år 
är det viktigt att Sala kommun har god kvalitet i såväl mottagandet som i 
integrationsarbetet ur ett långsiktigt perspektiv. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/43/1 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz och flyktingsamordnare Senada Trstena föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar, 
iUJ: avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för asylsökande 
barn och ungdomar trappas upp successivt, vilket innebär att Sala kommun utöver 
de 3 platser som redan idag finns i avtal, håller ytterligare 2 platser tillgängliga från 
och med l september 2014, l plats till från och med 1 oktober 2014 och från och 
med den 1 december 2014 ytterligare en plats, vilket innebär totalt 7 platser för 
asylsökande barn och ungdomar, samt 
att under förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtalmed 
migrationsverket gällande mottagande av 60 flyktingar under 2014. 

Peter Molin (M], Kerstin Larsson (C), Anna-Lena Svedjeman Elfving (MP), 
Hanke Jo neklav (KD) och Jan-Olov Eriksson (M] yrkar 
bifall till ordförandes yrkande. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar, 

att avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för asylsökande 
barn och ungdomar trappas upp successivt, vilket innebär att Sala kommun utöver 
de 3 platser som redan idag finns i avtal, håller ytterligare 2 platser tillgängliga från 
och med 1 september 2014,1 plats till från och med 1 oktober 2014 och från och 
med den 1 december 2014 ytterligare en plats, vilket innebär totalt 7 platser för 
asylsökande barn och ungdomar, samt 

l Utdrogsbestyckande 

Aktbilaga • 



l SALA 
KOMMUN 

Justerande~ sign 

forts VON§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-14 

;ru under förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtal med 
migrationsverket gällande mottagande av 60 flyktingar under 2014. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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