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Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Haninge
kommun förbinder sig kommunen att med stöd av 2 § lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för
ensamkommande barn.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 170 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får
anvisa barn från och med 15 år till och med 17 år.
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.
§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller enligt 7 b § förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet
överenskomna platser 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.
Tvist och brott mot överenskommelsen

§5

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.
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§ 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.
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§ 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 den 15 januari
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.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om
anordnande av boendeplatser för asylsökande barn, s.k. ensamkommande
barn (Migrationsverkets dnr 7.2-2015-9757) undertecknad den 13 februari
2015 respektive den 18 februari 2015.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part
och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2015-.....-…..

Haninge 2015-….-….

För Migrationsverket

För Haninge kommun

………………………….…
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Håkan Ljungberg
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten
Haninge kommun

