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ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 

Justerandes sign. 

Au§ 150 Dnr KS 090/2015 

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

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 3 juni 2015 § 112 att en översyn 

skulle genomföras av befintliga avtal mellan kommunen och Migrationsverket. 

Kommunen har under 2015 ingått ett fle1ial överenskommelser med 
Migrationsverket vilka successivt ökat kommunens uppdrag att anordna boende för 

barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, med 

uppehållstillstånd. I överenskommelse av kommunen undertecknad den 

23 mars 2015 förbinder sig kommunen att från och med den 1januari2016 hålla 

28 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

(§ 2). Enligt överenskommelsens § 9 löper denna tills vidare och uppsägning för 

villkorsändring skall göras skriftligt med uppsägningstiden en månad. Skriftlig 

uppsägning av avtalet för upphörande av överenskommelsen har en uppsägningstid 

på tre månader. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall göra en 
skriftlig uppsägning av överenskommelsen med Migrationsverket med kommunens 
diarienummer KS 090/2015-9 och Migrationsverkets diarienummer 
7.2-2015-18062 för villkorsändring. 

Utdragsbestyrkande 



1(2) 

--~ .. ·-·-··-
--Tiii«öri)··-·--#·-·--
Migrationsverl<et 
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Överenskommelse om platser för barn med 
uppehållstillstånd 
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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 Ljusnarsbergs 
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 28 boende
platser 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 far 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 påbötjas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig uppmaning från endera pait 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 paiterna och i andra hand vid svensk domstol. 

Tider 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den I januari 2016. 

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 I 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 har upprättats i tre exemplar varav vardera pa1t 
och länsstyrelse tagit sitt. 
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