
Nytt avtal 

 

Ärende nr 10 
Bilaga VON 2015/102/3 



Aktuellt läge 

• ensamkommande barn och ungdomar har 
ökat mycket kraftigt de senaste månaderna 

• 2 300 söker asyl varje vecka 

• 33 000 under 2015 

• 24 000 under 2016 

• Beräkningen visar på ett behov av 40 000 
platser 2016 



Utvidgade anvisningsmöjligheter 

• MiV anvisar asylsökande utifrån något av de 
nedan beskrivna stegen, till kommun som 

• 1.barnet har anknytning till 

• 2.har ledig plats 

• 3.utan ö.k eller där man inte startat eller där 
ö.k platser är färre än kommunens 
fördelningstal 

• 4. till samtliga kommuner i turordning 



Fördelningstal på länsnivå 2016 
Län Fördelningstal Ensamkommande barn - Asylplatser 

Stockholms län 7355 

Uppsala län 1373 

Södermanlands län 1174 

Östergötlands län 1822 

Jönköpings län 1538 

Kronobergs län 824 

Kalmar län 1117 

Gotlands län 211 

Blekinge län 633 

Skåne län 5150 

Hallands län 1115 

Västra Götalands län 6811 

Värmlands län 1461 

Örebro län 1261 

Västmanlands län 1125 

Dalarnas län 1469 

Gävleborgs län 1183 

Västernorrlands län 968 

Jämtlands län 698 

Västerbottens län 1365 

Norrbottens län 1346 

Riket 40000 



Fördelningstal 2016, Västmanlands län 

Kommun Fördelningstal 2016 

Arboga 77 

Fagersta 66 

Hallstahammar 94 

Kungsör 61 

Köping 120 

Norberg 33 

Sala 109 

Skinnskatteberg 52 

Surahammar 74 

Västerås 439 

Länet 1 125 



Frågor inför 

en ny överenskommelse 

–Hur många asylsökande barn har kommunen 

ansvar för idag? 

–Hur många asylsökande barn beräknas 

kommunen att ha ansvar för till årsskiftet? 

–Hur många av dessa kan belägga plats? 

 



Exempel stegmodell, separat 

överenskommelse om asylplatser 
• Exempel för kommun X:  

• Kommun X har idag 20 överenskomna asylplatser 

• Nytt fördelningstal för 2016 är 150 asylplatser 

• Hittills under 2015 har kommunen fått 55 anvisningar utanför överenskommelsen på steg 1 och 4.  

Utav dessa är 50 barn placerade med ett vård- eller placeringsbeslut och kan därmed belägga en 

plats i en ny överenskommelse, de övriga 5 är placerade hos närstående eller släktingar. 

• I en ny överenskommelse kan därmed 70 platser tas i anspråk när en ny överenskommelse träder 

ikraft. 

 

• För kommunen återstår det 80 asylplatser att teckna överenskommelse om under 2016, vilket bör ske 

vid förslagsvis fyra tillfällen (80/4). 

•   

• Start 1 januari, 70 (befintliga barn) + 20 (nya platser) = 90 platser 

• Start 1 april, ytterligare 20 platser  

• Start 1 juli, ytterligare 20 platser 

• Start 1 september med de sista 20 platserna 

•   

• Kommunen har då slutligen en överenskommelse på samtliga 150 asylplatserna.  

 



Exempel stegmodell,  

blandöverenskommelse 
• Kommun X har idag 20 överenskomna asylplatser 

• Nytt fördelningstal för 2016 är 150 asylplatser 

• Hittills under 2015 har kommunen fått 55 anvisningar utanför överenskommelsen på steg 1 och 4.  

Utav dessa är 50 barn placerade med ett vård- eller placeringsbeslut och kan därmed belägga en 

plats i en ny överenskommelse, de övriga 5 är placerade hos närstående eller släktingar. Kommunen 

har även ett vård- och placeringsbeslut för 20 ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

• I en ny överenskommelse kan därmed 70 asylplatser och 20 platser för PUT-barnen tas i anspråk när 

en ny överenskommelse träder ikraft. 

 

• För kommunen återstår det 80 asylplatser att teckna överenskommelse om under 2016, vilket bör ske 

vid förslagsvis vid fyra tillfällen (80/4). 

• Start 1 januari, 70 (befintliga asylbarn) + 20 (befintliga PUT-barn) + (20 nya platser) =  Totalt 110 

platser varav 90 asylplatser (alltså ”så många asylsökande barn har kommunen” + ”så många barn 

med PUT har kommunen” + ”några nya platser lediga för anvisning”) 

• Start 1 april, ytterligare 20 platser  

• Start 1 juli, ytterligare 20 platser 

• Start 1 september med de sista 20 platserna  

• Kommunen har då slutligen en överenskommelse på samtliga 150 asylplatserna.  

 



• 25 familjehemsplac 

• 60 HVB 

• 1 LVU 

• 7 på hotellet anvisade till Sala 

• =93 personer i vårt system 



Nuvarande platser 

 
PUT: 
16 HVB placerade 
3 familjehemsplacerade  
=19 
Asylplatser:  
17 familjehemsplaceringar  
16 Gärdesta 
16 Kila 
16 Klövervägen 
=65 totalt 84 personer 



Två avtalsförslag 

 

BLANDÖVERENSKOMMELSE 
From 2016 
 61 asylplatser och 23 PUT 
platser 
=84 
SEPARATA 
ÖVERENSKOMMELSER 
65 Asylplatser 
19 PUT 
=84 


