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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län om mottagande från och 
med 2014 av vissa nyanlända flyktringar och ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
enligt bilaga 1 

Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har vid sammanträde den 28 augusti 2014 
beslutat att till kommunfullmäktige överlämna att besluta om kommunens överenskommelse 
med Länsstyrelsen i Uppsala län om mottagande från och med 2014 av vissa nyanlända 
flyktingar och ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Bilaga 2. 

Bakgrunden är att UAN beslutade den 29 januari 2014 bland annat att planera för mottagande 
av 500 nyanlända och ensamkommande barn 2014, varav 50 kan anvisas till kommunen. 
Bilaga 3 inklusive reservation (S), (MP) och (V)  

Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten i Uppsala upphävde detta den 26 juni 2014 med 
motiveringen ”Överenskommelser om mottagande av flyktingar i en kommun får i allmänhet 
anses vara av principiell beskaffenhet och större vikt för kommunen och har ett tydligt 
politiskt inslag. Beslut av detta slag ska därför enligt 3 kap. 9 § kommunallagen fattas av 
fullmäktige”. Bilaga 4 

Utifrån nämndens beslut gjordes en överenskommelse med länsstyrelsen. Då det beslut som 
överenskommelsen vilade på upphävdes, saknar överenskommelsen giltighet. Nämndens 
förslag är därför att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 
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Föredragning 
För bakgrund till nämndens beslut hänvisas till ärendet i nämnden.  
 
Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att teckna överenskommelse med länets kommuner 
om mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Nyanländ är den som sökt asyl och 
nyligen beviljats uppehållstillstånd och anvisats en kommunplats genom Arbetsförmedlingen 
eller Migrationsverkets försorg eller som bosätter sig på egen hand. Det gäller personer som 
omfattas av etableringslagen (2010:197).  

Under det första halvåret i år sökte närmare 32 000 personer asyl i Sverige. Det är nästan 70 
procent fler än under motsvarande period i fjol. Utvecklingen innebär att Migrationsverket nu 
höjt sin prognos från 57 000 – 70 000 till 75 000 – 89 000 asylsökande i år. Flest personer 
som nu kommer till Sverige kommer från Syrien och det har under året skett en kraftig ökning 
från Eritrea. 

En stor andel av de som nu kommer flyr krig och förföljelse och har således starka skydds-
skäl. Ungefär 7 av 10 får stanna enligt Migrationsverkets statistik för 2014. Det ökade antalet 
asylsökande innebär att det behövs fler platser i såväl Migrationsverkets anläggningsboenden 
som fler mottagningsplatser i kommunerna. 

På grund av att det inte funnits tillräckligt många anvisningsplatser i kommunerna finns det 
idag ca 10 000 personer som sökt asyl och som har beviljats uppehållstillstånd i Migrations-
verkets mottagningssystem och som väntar på att bli bosatta i/anvisade en kommun.  
 
För 2013 föreslog länsstyrelsen att Uppsala kommun skulle ta emot 700 nyanlända och 260 
anvisningsplatser, men kommunens bedömning var en kapacitet på 350 nyanlända och inga 
anvisningsplatser. Skälet till detta var bristen på bostäder. Länsstyrelsen föreslog för 2014 att 
Uppsala kommun ska ta emot 950 nyanlända, inklusive ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare men UAN gjorde bedömningen att 500 var vad kommunen hade kapacitet att 
ta emot. En överenskommelse skrevs under i mars 2014. 
  
Kommunen tog emot knappt 500 nyanlända med uppehållstillstånd 2013. Då ingår ensam-
kommande barn som kommer inom ramen för kommunens överenskommelse med 
Migrationsverket men också ensamkommande barn som placerats i ett boende i Uppsala 
kommun av en annan kommun. Ingen nyanländ flyktingfamilj har anvisats till en bostad, 
däremot har fem familjer fått bistånd till tillfälligt boende. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Att anordna anvisningsplatser medför ökade kostnader för bosättningen, men hur stora beror 
på vilka lösningar kommunen gör. Kostnaderna för bosättningen ska finansieras inom ramen 
för den schablonersättning kommunen får för att ta emot nyanlända. 
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Joachim Danielsson  Jan Malmberg 
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