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Information om fastställda fördelningstal och
överenskommelsearbetet 2016
Migrationsverkets platsbeställning
Migrationsverket har lämnat en platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för
2016 på 40 000 asylplatser för ensamkommande barn. I denna skriver
Migrationsverket att åldersspannen i överenskommelserna bör vara så vida som
möjligt. Detta för att underlätta anvisande av såväl enskilda barn som grupper av barn
med olika åldrar, t.ex. syskongrupper. På grund av längre handläggningstider hos
Migrationsverket kommer platserna att omsättas i långsammare takt än tidigare.
Länsstyrelsernas fördelning av asylplatser
Länsstyrelserna har utifrån platsbehovsberäkningen tagit fram länsfördelningstal
för samtliga län. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett
fördelningstal på 7 355 asylplatser.
Länsstyrelsen i Stockholm har fördelat dessa platser på kommunnivå enligt länets
fördelningsmodell. Se tabell längst ned i detta dokument (sid. 4).
Överenskommelsearbetet 2016
Skillnaden mellan nuvarande överenskomna platser i länet och de nya
fördelningstalen är stor. Därför föreslås att kommunerna stegvis utökar antalet
platser under 2016. Stegmodellen beskrivs mer utförligt nedan. Beslut i
kommunerna kan fattas på det totala fördelningstalet, men ökningen görs stegvis
genom ett antal platsöverenskommelser som undertecknas samtidigt och avlöser
varandra tidsmässigt. Detta ger kommunerna möjlighet att planera ökningen av
platser i ett antal steg under 2016.
Stegmodell
Eftersom samtliga kommuner har fått många anvisningar utanför
överenskommelsen under hösten 2015, kan ett första steg (ökning) utgå från det
totala antalet asylsökande barn som kommunen har ansvar för idag. Många av de
barn som kommit på utvidgade anvisningar under hösten kan alltså belägga plats
enligt den nya överenskommelsen. Se nedan exempel.
Exempel för kommun X:
o Kommun X har idag 20 överenskomna asylplatser
o Nytt fördelningstal för 2016 är 150 asylplatser
o Hittills under 2015 har kommunen fått 55 anvisningar utanför
överenskommelsen på steg 1 och 4. Utav dessa är 50 barn placerade med
ett vård- eller placeringsbeslut och kan därmed belägga en plats i en ny
överenskommelse, de övriga 5 är placerade hos närstående eller släktingar
(se nedan för mer information om vilka barn som kan belägga en plats)
o I en ny kommande överenskommelse kan därmed 70 platser tas i anspråk
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o För kommunen återstår det 80 asylplatser att teckna överenskommelse om
under 2016, vilket kan ske förslagsvis i en trestegsmodell enligt nedan
(80/3)
 Steg 1, start 1 januari, 70 (befintliga barn) + 27 (nya platser) = 97
platser. Tidsbegränsad överenskommelse som går ut 31 mars.
 Steg 2, start 1 april, ytterligare 27 platser, tidsbegränsad
överenskommelse som går ut 30 augusti.
 Steg 3, start 1 september, de återstående 26 platserna startar och
löper tillsvidare.
Kommunen har då slutligen en överenskommelse på samtliga 150 asylplatser
(enligt fördelningstalet) som löper tillsvidare.
Trots den föreslagna stegvisa ökningen, är det viktigt att kommunen har
beredskap att ändra i överenskommelsen under året. Detta på grund av
osäkerheten i vår omvärld/prognoser. En kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen
eftersträvas samt möjligheten till att skriva om överenskommelsen baserat på
kraftiga upp- eller nedgångar.
Innan stegvis överenskommelse skrivs bör kommunen ta reda på/fundera kring
följande:
o Hur många asylsökande barn har kommunen ansvar för idag?
o Hur många av dessa kan belägga plats?
o Hur många överenskommelser (trappsteg) vill kommunen ha
2016? När ska varje trappsteg träda ikraft?
o Antalet platser i varje överenskommelse?
Observera att om en stegmodell ska användas måste samtliga
platsöverenskommelser undertecknas samtidigt och de måste avlösa varandra
tidsmässigt. Kontakta Länsstyrelsen för frågor om utformningen av dessa steg
eller om andra frågor uppstår.
Vilka barn kan belägga plats?
Barn som är asylsökande och som har ett vård- eller placeringsbeslut, oavsett
boendeform.
OBS! Barn som kommunen har utrett och fattat beslut om
familjehemsplacering/privatplacering enligt 6 kap 1 § SoL kan inte belägga en
plats i en asylöverenskommelse. Släkting-/privatplaceringar på Migrationsverkets
anläggningsboenden kan inte beläggas enligt 2-3 § § LMA.
Hålltider
Efter årsskiftet ”nollställs” stegmodellen och anvisningar görs utifrån de nya
fördelningstalen. Precis som förra året gäller en skyndsam beslutshantering för de
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kommuner som vill teckna en ny överenskommelse och som vill att
överenskommelsen ska börjar gälla under januari månad.
För att överenskommelsen ska träda i kraft 1 januari 2016, behöver undertecknad
överenskommelse vara Migrationsverket tillhanda senast 8 december 2015. Om
kommunen inte hinner till ovanstående deadline, kan överenskommelsen träda
ikraft 15 januari, men då behöver undertecknad överenskommelse vara
Migrationsverket tillhanda senast 21 december 2015. För att jobba mot dessa
datum måste kommunen senast en vecka innan Migrationsverkets deadline
kontakta Länsstyrelsen för att påbörja processen med att skriva en ny
överenskommelse. Naturligtvis kan överenskommelserna träda ikraft senare, men
då ökar sannolikheten för anvisningar (enligt steg 3) utanför överenskomna
platser.
För utformningen av överenskommelser samt tillvägagångssätt, hör av er till
kontaktperson enligt nedan.
Kontaktperson
Amir Hashemi-Nik
Utvecklingsledare
Länsstyrelsen i Stockholms Län
amir.hashemi-nik@lansstyrelsen.se
010-223 31676
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BILAGA

Fastställda fördelningstal på kommunnivå i Stockholms län 2016
Platser för asylsökande ensamkommande barn
Datum: 2015-11-13

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Total

Fördelningstal
asylplatser 2016

176
143
116
278
353
187
189
401
222
48
117
64
121
239
295
3052
88
0
189
301
154
83
144
54
171
172
7355

Nuvarande
Ökning
överenskommelse
20
19
17
35
41
22
24
48
29
9
12
11
20
30
33
332
13
0
24
37
20
13
20
9
23
23

884

156
124
99
243
312
165
165
353
193
39
105
53
101
209
262
2720
75
0
165
264
134
70
124
45
148
149
6471

