Till kommunernas kontaktpersoner för överenskommelser avseende mottagandet av ensamkommande
barn

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i Stockholms län 2016
För närvarande pågår kraftansträngningar i länets kommuner för att lösa den
uppkomna situationen med det stora antalet asylsökande ensamkommande barn.
Trots det rådande läget är det ett flertal kommuner som efterfrågat
planeringsunderlag samt information om platsbehovet för 2016.
Länsstyrelsen översänder (enligt överenskommelse) en sammanställning över

preliminära fördelningstal för 2016. Observera! Talen är preliminära och baseras på
Migrationsverkets prognos från 23 juli. En ny prognos lämnas den 22 oktober. Efter
den prognosen fastställs fördelningstalen för 2016.
År 2015 har präglats av ett fortsatt högt inresande av asylsökande ensamkommande
barn till Sverige. Till och med 21 september, hade 12 202 barn sökt asyl i Sverige, över
100 procent högre än motsvarande period 2014. Under de senaste veckorna (i
augusti/september) har det i genomsnitt registrerats över 800 asylsökande barn per
vecka i landet. Det är därför hög sannolikhet för en uppskriven prognos i oktober.
Dessa preliminära tal kan därför ses som en lägsta nivå om inget oförutsett inträffar.
Enligt Migrationsverkets prognos från i juli, uppskattades att cirka 11 000
ensamkommande barn kommer att söka asyl under 2016 i Sverige. Av den preliminära
platsbehovsframställan som Migrationsverket lämnade till Länsstyrelserna efter
juliprognosen framgår att behovet av asylplatser beräknas uppgå till minst dubbelt så
många platser för 2016 (jämfört med 2015). I syfte att ge kommunerna bättre
underlag och möjlighet till planering har Länsstyrelserna fördelat dessa preliminära
platser på läns- och kommunnivå.
Eftersom fördelningstalen inte kan fastställas förrän efter oktoberprogonsen innebär
detta, precis som förra året, en skyndsam hantering för de kommuner som vill teckna
ny överenskommelse i nivå med fördelningstalet, och som vill att överenskommelsen
ska börjar gälla under januari månad. (se tabellen nedan för hålltider).

Nedan följer ett antal hålltider och aktiviteter inför tecknandet av nya
överenskommelser under hösten.
Hålltider hösten 2015
september

Preliminära fördelningstal skickas ut till länets
kommuner.

22 oktober

Migrationsverkets prognos lämnas till
regeringen, ny platsbehovsframställan lämnas
därefter till Länsstyrelserna.

Början till mitten

Fördelningstal fastställs och Länsstyrelsen gör

av november:

framställan till länets kommuner.

Början av

Länsdialog om arbetet med flyktingmottagandet

november:

och nya fördelningstal.

16 november:

Informationsmöte EKB – Länsstyrelsen i
samarbete med Migrationsverket anordnar ett
informationsmöte på förmiddagen med fokus på
överenskommelserna avseende ensamkommande
barn och det rådande läget under hösten.
Inbjudan kommer inom kort till kommunernas
kontaktpersoner för överenskommelsearbetet.
Plats: Länsstyrelsen i Stockholms Län, lokal:
Murgrönan.

8 resp. 21

För att överenskommelsen ska träda i kraft 1

december:

januari 2016, behöver undertecknad
överenskommelse i tre exemplar vara
Migrationsverket tillhanda senast 8 december
2015.

För att överenskommelsen ska träda i kraft 15
januari 2016, behöver undertecknad
överenskommelse i tre exemplar vara
Migrationsverket tillhanda senast 21 december
2015.

För uppdaterad information om det rådande läget hänvisar vi till vår hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/MANNISKA-OCHSAMHALLE/INTEGRATION/OM-MOTTAGANDET-AV-ASYLSOKANDE-ISTOCKHOLMS-LAN/Pages/default.aspx
Kontaktperson vid frågor: amir.hashemi-nik@lansstyrelsen.se

Vänliga hälsningar,
______________________________

Amir Hashemi-Nik
Utvecklingsledare
Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Hantverkargatan 29
Telefon: 010-223 1676
www.lansstyrelsen.se/stockholm

