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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 203 Dnr KS 090/2015 

Information, övergripande överenskommelse med 
Migrationsverket om anordnade av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande 
barn och ungdomar 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 september 2015 § 200 att 
kommunen skall göra en skriftlig uppsägning av överenskommelsen med 
Migrationsverket med kommunens diarienummer KS 09012015-9 och 
Migrationsverkets diarienummer 
7.2-2015-18062 för villkorsändring. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att kommunen den 30 oktober 2015 
ingått tillsvidareavtal med Migrationsverket om mottagande av 28 om anordnade av 

boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande 

barn och ungdomar. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att informationen delges kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 

Omfattning 
§ 1 Denna överenskommelse träffas mellan Migrationsverket och 
Ljusnarsbergs kommun med stöd av 1 a §förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

§ 2 Överenskommelsen avser mottagande av ensam.kommande asyl
sökande 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 
menmg. 

§ 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 ensam.kommande 
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 snati 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 transp01i
kostnader 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. 



2(2) 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 9 Vid utebliven prestation får endera pati kräva rättelse. 

Om rättelse inte påböijas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig 
uppmaning kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

§ 10 Tvist om deill1a 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 januari 2016. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
mottagande av asylsökande barn (Migrationsverkets dnr 7.2-2013-11631) 
undertecknad den 18 mars 2013 respektive den 27 mars 2013. 

§ 12 Uppsägning för upphörande ska ske skriftligen med 9 månaders 
uppsägningstid. 

§ 13 En uppsägning av deill1a överenskommelse omfattar även tillhörande 
överenskommelse om boendeplatser för asylsökande barn. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera pati 
och länsstyrelse tagit sitt. 

Norrköping 2015-.. /. f .. -{j_:) 

För M~J/;sverket 

... vd~'-· ···· · · Håkan Ljun~; 
Enhetschef bosättnings
och statsbidragsenheten 

Kopparberg 2015-10-30 

För Ljusnarsbergs kommun 

.t.w.wM~ 
Bo Wallströmer 
Kommunchef 
Ljusnarsbergs kommun 
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Överenskommelse om blandade platser 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstill
stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

Omfattning 
§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Ljusnarsbergs 
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 §lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 § förordning 
(2010:1 122) 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 statiig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 §förordning (2010: 
1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 28 
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 4 platser 
alltid ska vara tillgängliga för asylsökande bain Migrationsverket får anvisa 
asylsökande pojkar från och med 16 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. 

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. 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 3 0 § 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 ti llsynsmyndighet 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 1januari2016. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 
(Migrationsverkets dnr 7.2-2014-21199) unde1iecknad den 13 maj 2014 
respektive den 26 maj 2014 samt överenskommelse om boendeplatser för 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr 7.2-
2015-1 8062) undertecknad den 24 mars 2015 respektive den 13 april 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 
v illkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 1 månad från uppsägningsdagen upphör att gälla. 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part 
och länsstyrelse tagit sitt. 
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