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KSKF/2015:588

Kommunstyrelsen

Reviderad överenskommelse mellan
Migrationsverket och Eskilstuna kommun om
anordnande av blandade platser, dvs boende för
såväl asylsökande ensamkommande barn som
ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan
legal vårdnadshavare i Sverige
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslut 2015-12-10 § 290 upphävs
2. Eskilstuna kommun godkänner överenskommelsen mellan Migrationsverket
och Eskilstuna kommun om anordnande av blandade platser (boende för
såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige). Överenskommelsen
gäller från 1 mars 2016.
3. Kommundirektör Pär Eriksson får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december att godkänna en överenskommelse
mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna
kommun om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn
som ensamkommande barn med uppehållstill-stånd utan legal vårdnadshavare i
Sverige. Överenskommelsen skulle börja gälla från 1 januari 2016.
Överenskommelsen var feldaterad och därför behöver beslutet rivas upp och ett
nytt beslut fattas som gäller från 1 mars 2016.
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om asylplatser och
resulterar i ett för Eskilstuna kommun utökat ansvar i boendefrågan genom den
tillkommande kategorin ensamkommande barn med uppehållstillstånd och genom
att boendeplatser för Eskilstuna kommun att hålla tillgängliga utökas.
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Med asylsökande menas personer som väntar på att få sitt asylärende avgjort. Efter
beviljad asyl meddelas givet uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden kan vara
tillfälliga eller permanenta.
Enligt förslaget förbinder sig Eskilstuna kommun att tillhandahålla 300
boendeplatser för ensamkommande barn. Minst 200 av dessa platser är ämnade för
asylsökande barn. De 300 boendeplatserna är relationellt framräknade utifrån de
prognoser om flyktingströmmar som fungerat som beslutsunderlag för
Migrationsverket. De ovan nämnda boendeplatserna är tillsvidare tänkta att gälla
från och med 1 mars 2016 och kan komma att ändras genom senare avtal mellan
Eskilstuna kommun och Migrationsverket.
I överenskommelsen framgår bestämmelser som aktualiseras vid utebliven
prestation från endera av undertecknade parter. Även bestämmelser gällande
överenskommelsens fortlöpande, eventuell villkorsändring och upphörande så väl
som kommunens ekonomiska ersättning.
Enligt tidigare överenskommelser åtar sig Eskilstuna kommun en fortsatt
rapporteringsskyldighet till Migrationsverket angående lediga boendeplatser.
Kommunstyrelsen beslutar om sitt deltagande i överenskommelsen utifrån beslutet
om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för integration och
flyktingmottagande (KSKF/2012:112 § 97)
Kommunledningskontorets synpunkter
Det reella motagandet av ensamkommande barn har under flera år överstigit det
beräknade antalet (kvot) i gällande avtal.
Det är viktigt för Eskilstuna kommun att här godkänna föreslagen
överenskommelse då detta underlättar framtida planering och återsökning av
statsbidragsmedel enligt gällande schabloner.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna
Migrationsverkets förslag till överenskommelse.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Sara Molander
Tf utvecklingsdirektör
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Överenskommelse om blandade platser
Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige.
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (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 (2010: 1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 300
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 200
platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får
anvisa asylsökande barn från och med 0 år till och med 17 år.
§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

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 varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.
Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS 08/2013.

Bfd22 060315

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.
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Barn med uppehållstillstånd
Kommunen erhåller enligt 30 § förordning (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat 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 på avsedd blankett.
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 1 mars 2016.

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

För villkorsändring 4 månader.

För upphörande 9 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är
avslutad inom 4 månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen för
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla.
Utan hinder av det startdatum som anges i första stycket i denna paragraf
ska denna överenskommelse samma dag som den undertecknats av båda
parter anses ersätta såväl tidigare tecknad överenskommelse om anordnande
av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn, (Migrationsverkets
dnr 7.2-2015-33992) undertecknad den 11 juni 2015 respektive den 17 juni
2015, som tidigare tecknad överenskommelse om anordnande av boende för
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med
uppehållstillstånd, (Migrationsverkets dnr 7.2-2015-33986) undertecknad
den 11 juni 2015 respektive den 17 juni 2015.
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part
och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2016 -……-…...
För Migrationsverket

Eskilstuna 2016 -……-…..
För Eskilstuna kommun

………………………….…
Håkan Ljungberg
Enhetschef
Anvisning av barn och
statlig ersättning för nyanlända

……………..……………
Pär Eriksson
Kommundirektör
Eskilstuna kommun

Nyköping 2016 -……-……
För Länsstyrelsen
………………………………
Liselott Hagberg
Landshövding
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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§ 290
Överenskommelse mellan länsstyrelsen,
Migrationsverket och Eskilstuna kommun om
anordnande av blandade platser, dvs boende för
såväl asylsökande ensamkommande barn som
ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan
legal vårdnadshavare i Sverige (KSKF/2015:588)
Beslut
1. Eskilstuna kommun antar överenskommelsen.
2. Kommundirektör Pär Eriksson bemyndigas att underteckna
överenskommelsen.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har den 9 december 2015 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att Migrationsverket har inkommit med förslag till
överenskommelse om blandade platser - till Eskilstuna kommun. Kommunstyrelsen
beslutar om sitt deltagande i trepartsöverenskommelsen.
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om asylplatser och
resulterar i ett för Eskilstuna kommun utökat ansvar i boendefrågan. Dels genom
den tillkommande kategorin ensamkommande barn med uppehållstillstånd, dels
genom att boendeplatser för Eskilstuna kommun att hålla tillgängliga utökas med
antalet 267.
Med asylsökande menas personer som väntar på att få sitt asylärende avgjort. Efter
beviljad asyl meddelas givet uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden kan vara
tillfälliga eller permanenta (PUT).
Enligt förslaget förbinder sig Eskilstuna kommun att tillhandahålla 300
boendeplatser för ensamkommande barn. Minst 200 av dessa platser är ämnade för
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asylsökande barn. De 300 boendeplatserna är relationellt framräknade utifrån de
prognoser om flyktingströmmar som fungerat som beslutsunderlag för
Migrationsverket. De ovan nämnda boendeplatserna är tillsvidare tänkta att gälla
från och med 1 januari 2016, och kan komma att ändras genom senare avtal mellan
Eskilstuna kommun och Migrationsverket.
I överenskommelsen framgår bestämmelser som aktualiseras vid utebliven
prestation från endera av undertecknade parter. Men även bestämmelser gällande
överenskommelsens fortlöpande, eventuell villkorsändring och upphörande så väl
som kommunens ekonomiska ersättning.
Enligt tidigare överenskommelser åtar sig Eskilstuna kommun en fortsatt
rapporteringsskyldighet till Migrationsverket angående lediga boendeplatser.
Kommunledningskontorets synpunkter
Det reella motagandet av ensamkommande barn har under flera år överstigit det
stipulerade antalet (kvot) i gällande avtal.
Det är viktigt för Eskilstuna kommun att här godkänna föreslagen
överenskommelse då detta underlättar framtida planering och återsökning av
statsbidragsmedel enligt gällande schabloner.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska anta Migrationsverkets
förslag till överenskommelse samt att kommundirektör Pär Eriksson bemyndigas
att underteckna överenskommelsen.

Yrkanden
Lotta Jonsson (KD), Maria Chergui (V), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Arne
Jonsson (C), Ingrid Sermeno Escobar (MP) samt Marie Svensson (S) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande att avslå kommunledningskontorets
förslag.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Sida

3(3)

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag, det vill säga att
bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Migrationsverket
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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