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NYTT AVTAL GÄLLANDE MOTTAGANDE AVENSAMKOMMANDE 
ASYLSÖKANDE UNGDOMAR. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västmanland har rapporterat att platsbehovet för ensamkommande 

asylsökande barn och ungdomar kommer under 2015 att öka. Antalet asylsökande 

ensamkommandebarn beräknas bli 8 000. (cirka 8,8% av det totala mottagandet). 

Detta gör att man tagit fram nya fördelningstal vad gäller ovanstående grupp. För Sala 

kommuns del innebär det att man föreslås tillhandahålla 14 asylplatser för 

ensamkommande barn o ungdomar under 2015. 

Under 2014 har Sala kommun slutit ett avtal att omfatta 16 platser, av dessa ska 7 
platser alltid finnas tillgängliga för asylsökande ungdomar samt 9 platser för PUT 

(permanent uppehållstillstånd). Mot bakgrund av att kommunerna förväntas att utöka 

avtalen ytterligare under 2015, 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 ungdomar som inte 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 kärnfamiljen bidrar också till att 

behovet av anvisningsbara platser i kommunen ökar. 

Aktbliaga 

5 

SAlAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforva!tningen@sala.se 

Mauro Plistovaz 
Verksamhetschef 

mauro.pliscovaz@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 07 

www.sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

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 sju asylplatser och Länsstyrelsen 
föreslår en utökning till fjorton asyl platser. 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 nya fördelningstalet 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 behöver möta upp med flera utbildningsplatser för 
nyanlända. Överförmyndarenhetens insatser påverkas också då flera gode män behöver 
rekryteras. 

Vård och omsorgsförvaltningen(VOF) har gett kommunens lokalförvaltare att se över 
möjligheten att komplettera det nuvarande boendet på fyrklövern med ännu ett boende 
på KRISTINA 4:4, Tränggatan 10-12. Denna lokal kräver en viss om byggnation som 
beräknas ta upp till 6 månader att genomföra. 

VOF har därför sett över möjligheten att under om byggnationen av KRISTINA 4:4, 
Tränggatan 10-12flytta fyrklöverns verksamhet tillfälligt till delar av lindgårdens lokaler. 

På så sätt skulle Sala kommun på kort sikt lösa boendefrågan för målgruppen via 
boendet på lindgården och på Lång sikt med ett boende på nuvarande fyrklöverns 
lokaler och på KRISTINA 4:4, Tränggatan 10-12. 

Vidare kommer behovet av s. k. PUT-platser (Permanent uppehållstillstånd)att öka. VOF 
har i november 2014 startat upp ett antal platser för denna grupp på Gröna Villan i sala. 
Idag har VOF totalt tillgång till16 platser för PUT-boende. Behovet av PUT-platser utifrån 
14 asyl platser blir under 2015 totalt 23. Sala kommun bör därför ta ställning till om man 
behöver utöka antalet mottagna PUT. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande med 14 asylplatser för 
ensamkommande barn och ungdomar för 2015. 

Att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande med 16 PUT-Piatser 
gällande ensamkommande barn och ungdomar för 2015. 

Att Öppna ett nytt boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar på 
KRISTINA 4:4, Tränggatan 10-12 

Att Under om byggnationen av KRISTINA 4:4, Tränggatan 10-12 flytta fyrklöverns 
verksamhet temporärt tilllokaler i Lindgården. 

Agneta Von Schoting 
Förvaltningschef 
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• Länsstyrelsen W Västmanlands län 

Migrationsverket 

Överenskommelse om platser för barn med 
uppehållstillstånd 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med 
uppehållstillstånd 

Omfattning 
§ l I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Sala kommun 
förbinder sig kommunen med stöd av 30 §förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för 
ensamkommande barn. 

Överenskommelsen kan, i mån av lediga platser, omfatta ensamkommande 
barn som tagits emot i Sverige inom ramenför ett beslut som regeringen har 
meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige, sk. kvotflyktingar. 

§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 30 § förorclning (2010:1122) 
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 16 boende
platser tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

§ 3 Kommunen ska redovisa följande: 
• Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på avsedd blankett 

Ersättningar 
§ 4 Kommunen erhåller ersättning enligt 30 §förordning (2010: 1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen baseras dels 
på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda 
platser. 

A v 8 .och 30 § § framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut vruje kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning 
för belagda platser grundas på kommunens redovisning. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och 
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet 
kommnnen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 
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§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg 
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom 
förhandling mellan partema och i andra hand vid svensk domstol. 

Tider 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den l januari 2015. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser för ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd (Migrationsverket dnr 7.2-2013-36543) undertecknad d;;:n 
l O mars 2013 respektive den 16 september 2013. 

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med 
följande uppsägningstider: 
• För villkorsändring l månad. 
• För upphörande 3 månader. 

Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är 
avslutad inom l månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för 
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 3 månader från l!PJl~ägningsdagen upphör att gälla. 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part 
och länsstyrelse tagit sitt. 

Norrköping 2014-...... -..... . 

F ör Migrationsverket 

Håkan Ljungberg 
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten 

Västerås 2014-...... - ..... . 

För Länsstyrelsen 

Anders Åhlund 
Länsråd 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Sala 2014- ...... - ..... . 

För Sala kommun 

Per-OlofRapp 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
salakommun 
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Migrationsverket 

Överenskommelse om asylplatser 

Omfattning 
§ l l denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Sala kommnn 
forbinder sig kommunen att med stöd av 2 §lag (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende for ensamkommande barn. 

§ 2 Kommunen forbinder sig med stöd av 7 b § forordning (2002: 1118) 
om statlig ersättning för asylsökande m. fl. att hålla 14 boendeplatser 
tillgängliga for ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket f'ar 
anvisa asylsökande pojkar från och med 1.6 år till och med 17 år. 

Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna 
överenskommelse under en månad från dagen ror beviljandet enligt § 8 lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

§ 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket 

Ersättningar 
§ 4 Kommunen erhåller enligt 7 b § forordning (2002: 1118) om statlig 
ersättning for asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet 
överenskomna platser dels på antalet belagda platser. 

Av 2 och 7 b§§ framgår att ersättningfor överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut vruje kvartal i efterskott av Migrationsverket 
Ersättning for belagda platser grundas på kommunens redovisning, se 
MIGRFS 08/2013. 

Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
som utgör ersättning for kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 
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Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation rar endera part kräva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och 
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet 
kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 

§ 7 Om rättelse inte påhöljas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård o~h omsorg 
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöra,; gen~Ib 
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk dol)lstol. 

Tid~ . 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med del;ll jai'I\Iari 2015. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskom!belse om 
anordnande av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn 
(Migrationsverket dnr 72.,2.014-29796) llUdCJiecknad den 6 augusti 2Q 14 
respektive l O juli 2014. · 

Uppsägning för villkorsändiill.g eller upphörande ska s~e skriftligen med 
följande uppsägningstider: 
• För villkorsändring l. månad. 
• För upphörande !J månader. 

Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är 
avslutad inom lmånad från, uppsägningsdagen ansesuppsägningen för 
villkorsäridring vara en upp~ägning för upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 9 månaderfrån uppsägningsdagen upphör att gälla. 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part 
och länsstyrelse tagit sitt. 

Norrköping 2014- ...... - ..... . 

För Migrationsverket 

Håkan Ljungberg 
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten 

Västerås 2014- ...... - ..... . 

F ör Länsstyrelsen 

Anders Åhlund 
Länsråd 
Länsstyre Isen i Västmanlands län 

Sala 2014- ...... - ..... . 

För Sala kommun 

Per-OlofRapp 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
salakommun 
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