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Angående överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, ensamkommande barn - 2016
Handlingar har tidigare skickats ut inför fullmäktiges behandling av
rubricerat ärende på måndag. Bland handlingarna fanns ett preliminärt
utkast till överenskommelse, utan antalet boendeplatser ifyllda.
Länsstyrelsen har nu tagit fram slutligt förslag till överenskommelse
med antal boendeplatser ifyllda. Överenskommelsen består av tre
delar, i enlighet med den modell som beskrivits i tidigare utskickat
underlag till fullmäktige.
• Överenskommelse 1: Fram till och med 2016-04-30 ska
kommunen ta emot 170 asylsökande ensamkommande barn.
• Överenskommelse 2: Fram till och med 2016-08-31 ska
kommunen ta emot ytterligare 50 asylsökande ensamkommande
barn, totalt 220 barn.
• Överenskommelse 3: Fram till och med 2016-12-31 ska
kommunen ta emot ytterligare 58 asylsökande ensamkommande
barn, totalt 278 barn.
Det är följaktligen tre separata överenskommelser som kommunen
föreslås teckna med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vid
tecknande av överenskommelse nummer två och tre, ersätts tidigare
tecknad överenskommelse. Notera att överenskommelserna omfattar
samtliga barn, d v s även de barn som hittills tagits emot och som
kommunen därför får tillgodoräkna sig. Det faktiska antalet barn som
kommunen ska tillhandahålla platser för under 2016 uppskattas av
socialförvaltningen till 128, vilket beskrivits i tidigare utskickat
underlag.
Lydelsen av kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
innebär att endast en (1) överenskommelse ska tecknas med
Länsstyrelsen och Migrationsverket. Vidare framgår av
kommunstyrelsens beslut att överenskommelsen var tänkt att träda i
kraft den 1 januari 2016. Det har dock visat sig att för att detta ska
vara möjligt måste Migrationsverket i Norrköping ha tre
undertecknade exemplar av överenskommelsen senast den 8
december 2015. Undertecknade kopior per fax eller e-post godtas
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inte. Då fullmäktige förväntas fatta beslut först på kvällen den 7
december kan den undertecknade överenskommelsen nå
Migrationsverket tidigast den 9 december.
Med anledning av ovanstående avser jag att vid fullmäktiges
behandling av ärendet på måndag yrka att samtliga tre
överenskommelser ska tecknas med Migrationsverket och
Länsstyrelsen samt att den första överenskommelsen i stället ska träda
i kraft den 15 januari 2016.
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