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Nr 178. Överenskommelse om
anordnande av boende för
asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige ensamkommande barn
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att godkänna överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket i
enlighet med ärendets bilaga 1 och 2.
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A.
Uppsala den 26 november 2014
På kommunstyrelsens vägnar
Marlene Burwick/Astrid Anker
I avgörandet deltagande:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline
Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac
(S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström
(MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt
(M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M),
Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD) och Simon Alm (SD)
Dessutom närvarande: Eva Christiernin (S), Gustav
Lantz (S), Linda Eskilsson (MP), Johan Lundqvist
(MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Rikard Sparby (M), Louise Landerholm
Bill (M), Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson
(C).
Ärendet
Socialnämnden för barn och unga (SBN) har vid
sammansträde den 18 november 2014 beslutat att
överlämna till kommunfullmäktige att besluta om
kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen i
Uppsala län om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige –
ensamkommande barn (ärendts bilaga 3).

15 DEC 2014

Frågan har vidare diskuterats i den politiska styrgruppen med presidierna i socialnämnden för barn
och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden samt nämnden för hälsa
och omsorg. Styrgruppen har uttalat att en överenskommelse i nivå med den nu förelagda är rimlig.
Kommunalråden Erik Pelling och Mohamad Hassan och 2:e vice ordföranden i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden Ulrik Wärnsberg har deltagit i överläggningar med länsstyrelsen.
Föredragning
Socialnämnden för barn och unga har i en tidigare
överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län
förbundit sig att anordna 23 boendeplatser för
målgruppen från och med 2013. Kommunen har
också en överenskommelse gällande 68 boendeplatser för ensamkommande barn med permanent
uppehållstillstånd. Det senaste året har det skett en
100-procentig ökning av antal asylsökande
ensamkommande barn och enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 8000 ensamkommande barn att söka asyl i Sverige 2015. Utifrån denna prognos har länsstyrelserna fördelat antalet boendeplatser i respektive län. Vår kommuns
fördelningstal blir 70 asylplatser för 2015, vilket
innebär 47 fler asylplatser än tidigare.
Två förslag till överenskommelser har utarbetats.
De löper tills vidare från den 15 januari 2015. I
ärendets bilaga 1 återfinns förslag till överenskommelse som innebär att kommunen förbinder
sig att hålla 70 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande asylsökande barn.
Överenskommelsen i ärendets bilaga 2 avser 68
platser för de barn som erhållit permanent uppehållstillstånd efter asylprövning.
Bedömningen är att kommunen har en god
beredskap för att klara av åtagandet enligt avtalen.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får en ersättning med 1.900 kr per
plats och dygn. Avtalet innebär ett ökat åtagande
för kommunen och också en ökad ersättning.
Ansvaret för mottagande av ensamkommande barn
åvilar efter årsskiftet den nya socialnämnden.
Nämnden erhåller inget extra kommunbidrag utan
att har att anpassa verksamhetens kostnader till
statsbidraget.

Bilaga A. Reservation (SD)
Uppsala kommun har en svår bostadssituation. Den
leder till trångboddhet i många områden samtidigt
som studenter och unga inte hittar någonstans att
bo. Det är även svårt för personer som önskar komma hit för att arbeta att hitta en bostad. Bostadsbyggandet hinner inte med i Uppsalas snabba utveckling.
Arbetslösheten och beroendet av försörjningsstöd
är historiskt högt. Det leder till utanförskap och
svaga kommunala finanser. Följdeffekterna är
många. Arbete är en av de viktigaste faktorerna för
att få invandrare att assimileras. Då arbetslösheten
är hög leder det till att assimileringsprocessen tar
längre tid med individuellt lidande och sämre
kommunala finanser som följd.
Ekonomin i Uppsala kommun är svag. Många år
av ogenomtänkta politiska beslut har lett till att
många i kommunala verksamheter tvingas arbeta
under orimliga förhållanden samtidigt som kvaliteten på verksamheterna försämras.
Kommuninvånarnas sociala och bostadsmässiga
situation kombinerat med den svaga kommunala
ekonomin pekar på att invandringsmottagandet bör
pausas. Det är därför olyckligt att alla partier utom
Sverigedemokraterna väljer att utöka invandring
till Uppsala kommun.
Simon Alm (SD)

Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Uppsala
kommun förbinder sig kommunen att med stöd av 2 § lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för
ensamkommande barn.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 70 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får
anvisa asylsökande barn från och med 14 år till och med 17 år.
Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna
överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt § 8 lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller enligt 7 b § förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet
överenskomna platser dels på antalet belagda platser.
Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och
belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.
Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS 08/2013.
Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och
som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.
Tvist och brott mot överenskommelsen
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.
§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i
egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver
med anledning av denna överenskommelse.

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig
uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan
överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.
§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling
mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
Tider

§9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 15 januari 2015.

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande
uppsägningstider:

För villkorsändring 1 månad.

För upphörande 9 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad
inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara
en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 9 månader
från uppsägningsdagen upphör att gälla.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande
av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn (Migrationsverkets dnr 7.22013-11057) undertecknad den 8 mars 2013 respektive den 20 mars 2013.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och
länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2014-……-…...

Uppsala 2014-……-…...

För Migrationsverket

För Uppsala kommun

………………………….…
Håkan Ljungberg
Enhetschef bosättnings- och
statsbidragsenheten

……………..…………
Marlene Burwick
Kommunalråd
Uppsala kommun

Uppsala 2014-……-……
För Länsstyrelsen
………………………………
Anki Bystedt
Länsråd
Länsstyrelsen i Uppsala län

Överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med
uppehållstillstånd
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Uppsala kommun
förbinder sig kommunen med stöd av 30 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande
barn.
Överenskommelsen kan, i mån av lediga platser, omfatta ensamkommande barn som
tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om
överföring av skyddsbehövande till Sverige, sk. kvotflyktingar.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 30 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 75 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
§3

Kommunen ska redovisa följande:
 Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på avsedd blankett

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller ersättning enligt 30 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen baseras dels på antalet
platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser.
Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser
betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda
platser grundas på kommunens redovisning.
Tvist och brott mot överenskommelsen

§5

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i
egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver
med anledning av denna överenskommelse.

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig
uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan
överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.
§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling
mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
Tider

§9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 15 januari 2015.

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande
uppsägningstider:
 För villkorsändring 1 månad.
 För upphörande 3 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad
inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara
en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 3 månader
från uppsägningsdagen upphör att gälla.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande
av boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
(Migrationsverkets dnr 22-2010-15332) undertecknad den 9 juni 2010 respektive den
30 juni 2010.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och
länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2014-……-…...

Uppsala 2014-……-…...

För Migrationsverket

För Uppsala kommun

………………………….…
……………..……………
Håkan Ljungberg
Marlene Burwick
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunalråd
Uppsala kommun

Uppsala 2014-……-……
För Länsstyrelsen
………………………………
Anki Bystedt
Länsråd
Länsstyrelsen i Uppsala än

