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2016-01-11
KSKF/2015:587

Kommunstyrelsen

Reviderad överenskommelse mellan
Migrationsverket och Eskilstuna kommun om
mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslut 2015-12-10 § 289 upphävs
2. Eskilstuna kommun godkänner överenskommelsen mellan Migrationsverket
och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn 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 och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.
Överenskommelsen skulle börja gälla från 1 januari 2016. Överenskommelsen var
feldaterad och därför behöver beslutet rivas upp och ett nytt beslut fattas med en
överenskommelse som gäller från 1 mars 2016.
Denna övergripande överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.
Överenskommelsen tydliggör Eskilstuna kommuns åtaganden samt rätt till
ersättning för varje s.k. ensamkommande barn. Även överenskommelsens
fortlöpande giltighet och eventuella uppsägning regleras i förslaget.
Den nya överenskommelsen medför två ändringar av formalia:
(1) Tidigare överenskommelse refererade till sig själv för ersättning;
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”Kommunen erhåller som en följd av denna överenskommelse…” vilket numera är
ersatt av
”Kommunen erhåller som en följd av en överenskommelse…” (§ 6).
(2)Tidigare överenskommelse benämner specifikt - asylsökande barn;
”… tillhörande överenskommelse om boendeplatser för asylsökande barn.” vilket
numera är ersatt av
”…tillhörande överenskommelse om boendeplatser.” (§ 13).
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
Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen överenskommelse förtydligar
ansvaret och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen enligt
Migrationsverkets förslag.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Sara Molander
Tf utvecklingsdirektör
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Övergripande överenskommelse
Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Omfattning

§ 1 Denna överenskommelse träffas mellan Migrationsverket och
Eskilstuna kommun med stöd av 1 a § förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.
§ 2 Överenskommelsen avser mottagande av ensamkommande asylsökande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen enligt 3 § andra
stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. I och med
anvisningen blir kommunen barnets vistelsekommun i socialtjänstlagens
mening.
§ 3 Migrationsverket gör en initial åldersbedömning av barnet. Senare
genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålder på barnet.
§ 4 Kommunen ansvarar för förordnande av god man. Förordnande av
god man ska enligt 3 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande
barn ske så snart det är möjligt.
§ 5 Kommunen ansvarar för nödvändiga kontakter med den kommun som
ansvarar för barnets tillfälliga boende samt för att barnet som anvisats till
kommunen så snart det är möjligt hämtas/transporteras till kommunen.
Ersättning

§ 6 Kommunen erhåller som en följd av en överenskommelse en årlig
ersättning enligt 1 b § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. Ersättningen betalas ut under januari månad under det
kalenderår för vilket en överenskommelse gäller.
§ 7 Denna överenskommelse ger med stöd av 4 § förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. kommunen rätt till ersättning för
transportkostnader. Av 2 och 10 §§ framgår att ersättning för transportkostnader kan återsökas hos Migrationsverket kvartalsvis i efterskott.
§ 8 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.
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Tvist och brott mot överenskommelsen

§9

Vid utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

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

§ 11 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 mars 2016.
§ 12 Uppsägning för upphörande ska ske skriftligen med 9 månaders
uppsägningstid.
§ 13 En uppsägning av denna överenskommelse omfattar även tillhörande
överenskommelse om boendeplatser.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn (Migrationsverkets dnr 7.2-2014-39321)
undertecknad den 15 september 2014 respektive den 23 september 2014.
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

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Sida
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§ 289
Överenskommelse mellan länsstyrelsen,
Migrationsverket och Eskilstuna kommun om
mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande
barn (KSKF/2015:587)
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 denna övergripande överenskommelse ersätter,
från och med den 1 januari 2016, tidigare överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.
Överenskommelsen tydliggör Eskilstuna kommuns åtaganden samt rätt till
ersättning för varje s.k. ensamkommande barn. Även överenskommelsens
fortlöpande giltighet och eventuella uppsägning regleras i förslaget.
Den nya överenskommelsen medför två ändringar av formalia:
(1)Tidigare överenskommelse refererade till sig själv för ersättning;
”Kommunen erhåller som en följd av denna överenskommelse…” vilket numera är
ersatt av
”Kommunen erhåller som en följd av en överenskommelse…” (§ 6).
(2)Tidigare överenskommelse benämner specifikt - asylsökande barn;
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”… tillhörande överenskommelse om boendeplatser för asylsökande barn.” vilket
numera är ersatt av
”…tillhörande överenskommelse om boendeplatser.” (§ 13).
Kommunledningskontoret bedömer att föreslagna formalieändringar är av
förtydligande språklig karaktär och föreslår att kommunstyrelsen antar
överenskommelsen enligt Migrationsverkets förslag.
Kommunledningskontoret föreslår att Eskilstuna kommun antar överenskommelsen
samt att kommundirektör Pär Eriksson bemyndigas att underteckna
överenskommelsen.

Yrkanden
Lotta Jonsson (KD), Maria Chergui (V), Göran Gredfors (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.

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.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag, röstar JA.
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Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) förslag, innebärande avslag på
kommunledningskontorets förslag, röstar NEJ
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (MP)
Maria Chergui (V)
Lotta Jonsson (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag mot 2 NEJröster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Migrationsverket
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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