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 Socialnämnden 

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 2016 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 
ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd till ett antal om upp till 120 platser,  
samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna överenskommelse enligt punkten ovan med 
Migrationsverket. 
 
Ärendet 
Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under 
2015. Under 2016 har antalet minskat men Migrationsverkets, numer mycket osäkra, 
prognoser räknar med att mellan 4 000 och 14 000 ensamkommande barn kommer till Sverige 
och söker asyl 2016.  
  
Uppsala kommun har idag 500 anvisade asylsökande ensamkommande barn och 789 
asylsökande ensamkommande barn som placerats här av annan kommun. Utöver dessa finns 
137 ensamkommande barn som har uppehållstillstånd och behöver en boendeplats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 om att teckna avtal med 
Migrationsverket om 75 platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.  
 
Beredning 
Ärendet har ärendet beretts gemensamt av kommunledningskontoret och socialförvaltningen.  
 
Föredragning 
Migrationsverket har tagit fram en ny anvisningsmodell där kommunerna från 1 april 2016 
tilldelas en promilleandel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl, under 
framtagandet av den nya modellen har Migrationsverket önskat avvakta med tecknandet av 
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nya överenskommelser. En överenskommelse om platser påverkar inte längre antalet barn 
som anvisas till kommunen utan fyller enbart en funktion i fråga om återsökningsprocessen. 
 
Förutsättningar finns nu att revidera överenskommelsen gällande antalet platser för barn med 
uppehållstillstånd. 120 platser stämmer bättre överens med antalet faktiska platser. Det ger 
kommunen en större flexibilitet och en förenklad återsökningsprocess.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Saknar relevans i detta ärende. 
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