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Avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket; information 

INLEDNING 
Information om kommande avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket samt 
en aktuell rapport avseende ensamkommande barn och ungdomar i Sala kommun. 

Beredning 
Socialchef Agneta von Schoting och enhetschef Maria Bo man informerar. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
an överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 
an i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 

an i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

vård och omsorg, Agneta von Schoting 
Maria Boman 
kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Ny överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige s.k ensamkommande barn. 

Sala kommuns fördelningstal för mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 
2016 är 109 platser. Ny blandöverenskommelse tecknas med 97 platser varav 64 platser 
för asylsökanade ensamkommande barn med startdatum 1 februari 2016. Under året 
kommer överenskommelsen att omförhandlas upp till fördelningstal d.v.s. 109 platser 
för asylsökande ensamkommande barn. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna förslag om överenskommelse med Migrationsverket 

att överenskommelsen gäller from 2016-02-01 tills vidare och ersätter tidigare 
överenskommelse med Migrationsverket 

Agneta von Schoting 

socialchef 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

agneta. von .schoting@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVAL TNING 
Agneta von Schoting 

Kommunstyrelsen 
lnk. 2015 -12- L 9 
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Ny överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande 
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande 
barn. 

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

Kommunen förbinder sig med stöd av 7b§förordningen(2002:1118)om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 97 boendeplatser tillgängliga totalt, varav 
64 är asylplatser för ensamkommande asylsökande barn i en s.k. 
blandöverenskommelse. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och 
med 16år till och med 17år. Enligt den nationella rekommendationen ska 
överenskommelsen innehålla lika många asylplatser som det finns befintliga 
asylsökande barn och som kommunen har ett vård- och placeringsbeslut på och som 
kan belägga platser i en överenskommelse. 

Ny överenskommelse inför 2016 

Sala kommuns fördelningstal för mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 
2016 är 109 platser. Ny blandöverenskommelse tecknas med 97 platser varav 64 platser 
för asylsökanade ensamkommande barn med startdatum 1 februari 2016. Under året 
kommer överenskommelsen att omförhandlas upp till fördelningstal d. v.s. 109 platser för 
asylsökande ensamkommande barn. 

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med 1 februari 2016 och ersätter 
tidigare överenskommelse. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 
Sox 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
va rd. och .omsorgsforva!tningen@sa la. se 
www.sala.se 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

agn eta. von.schoti ng@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 


