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Kommunstyrelsen 

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och 
Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. 

Bakgrund 

Sala kommun har en överenskommelse med Migrationsverket som gäller from 
2011-01-03 som omfattar 9 platser för ensamkommande ungdomar, pojkar från 16 
års ålder. Av dessa nio platser ska 3 platser vara för asylsökande ungdomar och 6 
platser för ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT). Då någon av de asylsökande 
pojkarna fått besked om uppehållstillstånd åligger det kommunen att anmäla ledig 
asylplats. Detta innebär att antalet ungdomar inom kommunens verksamhet för 
ensamkommande, kontinuerligt ökar. Fyrklövern har för närvarande 13 pojkar 
inskrivna och under V. 24 ska verksamheten ta emot ytterligare en asylsökande 
ungdom. 

De ungdomar som kommunen tar emot utöver de avtalade platserna kallas för 
överinskrivningar och den statliga ersättningen utgår endast utifrån direkta 
omkostnader som är kopplade till utförandet av vården som kan ske i boendet 
(Fyrklövern) i familjehem alternativt i utslusslägenhet, enligt följande exempel; 

Statlig ersättning per avtalad plats; l 600 kronor per dygn+ 300 kronor då 
platsen är belagd = 1 900 kronor per dygn 

statlig ersättning per överbelagd plats i boendet kopplat till direkta 
omkostnader, som boendepersonal, mat och hyra, är utifrån 1482 kronor 
per dygn. Andra overheadkostnader som exempelvis löner för två 
socialsekreterare samt enhetschef ersätts inte. 

Kommunens ersättning för de överbelagda platserna utifrån ersättningsvillkoren 
blir då ett underskott på drygt 100 00 per år/plats jmfmed ersättningsnivån för de 
avtalade platserna. 

Konsekvens av ändrat avtal 

Mot bakgrund av att antalet ungdomar kontinuerligt ökar i verksamheten så skulle 
ändring av PUT -avtalet inte innebära en utökning av platsantalet, dock ge andra 
ekonomiska förutsättningar och en stabilare ekonomi över tid. Att ha två separat 
överenskommelser skulle också ge möjlighet till flexiblare avtal som är 
ändringsbara med kortare varsel än nuvarande kombinerade avtal. I dagsläget är 
det inte aktuellt att ändra avtalet gällande asylplatser, då helt andra förutsättningar 
krävs i form av större lokaler eller ytterligare en fastighet då man beräknar en 
omsättning på ca 3-4 ungdomar per år jasylplats. 
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~SALA 
~KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningens Förslag 

Att ha två separata överenskommelser med Migrationsverket för asyl platser, 
oförändrat 3 platser samt en överenskommelse för PUT-platser som omfattar 9 
platser, jmf med 6 platser i nuvarande avtal. 

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna ändringen av avtalet till två 
separata överenskommelser med Migrationsverket en för asyl och en för PUT. 

Per-Olov Rapp 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län Migrationsverket 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan 

lÄNSSTYRELSEN 
l U-län 

2011 -10- 18 

legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande barn. '-------l 

Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som 
barn med uppehållstillstånd 

Omfattning 
§ l I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Sala kommun 
förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994: 137) om mottagande av 
asylsökande m.!l (LMA) samt med stöd av 30 §förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för 
ensamkommande barn. 

§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 § förordning (20 l 0: 
1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hälla 9 
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 3 platser 
alltid ska vara tillgängliga för asylsökande bam Migrationsverket får anvisa 
asylsökande pojkar frän och med 16 år. 

§ 3 Kommunen ska redovisa !oljande: 
• Platser som blir lediga ska omedelbart meddelas via epost 
• Beläggning på platser ska kvmtalsvis redovisas på avsedd blankett 

Ersättningar 
§ 4 Asylsökande barn 
Kommunen erhåller enligt 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser 
dels på antalet belagda platser. 

Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut vmje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas 
på den redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

Den del av de biständ som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 28 § fårordning (2010:1122) om statlig ersättning 
får insatser får vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser fOr 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning fOr överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på den 
redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

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

§ 6 Migrationsverket tar kräva rättelse om Socialstyrelsen i egenskap av 
tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med 
anledning av denna överenskommelse. 

§ 7 Om rättelse inte påbötjas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig uppmaning från endera part eller Socialstyrelsen kan överens
kommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

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

Tider 
§ 9 Överenskommelsen gäller från och med den 17 oktober 20 Il till och 
med 31 december 20 Il får att därefter löpa tillsvidare. 

Uppsägning fOr villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med 
följande uppsägningstider: 
• För villkorsändring 6 månader. 
• För upphörande 9 månader. 

Om forhandling med anledning av uppsägning får villkorsändring inte är 
avslutad inom 6 månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen får 
villkorsändring vara en uppsägning får upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. 
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Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser för ensamkommande barn (dnr 22-2010-
18193) undertecknad den 16 juli 20 l O. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera parten 
och Länsstyrelsen tagit sitt. 

Norrköping 2011-.\\.-.9.1: 

För Migrationsverket 

.(,l.~~k.~d:~:.~. 
Torsten Torstensson 
Utvecklingsledare 
Verksamhetsområde 
Mottagning 

Västerås 2011-/!J. .. -.2./ 

~ö~.u::~ 
Sofia Wallström 
Länsråd 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

sala 20t1-.IQ .. -.l1 .. 

Kerstin Ila Stahre 
Tf Förvaltningschef 
vård och omsorgsfdrvaltningen 
Sala kommun 
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