Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson angående Tyresö
kommuns ansvar för ensamkommande flyktingbarn
6 juni 2007
Fram till och med årsskiftet 2006/2007 drev Tyresö kommun ett boende för ensamkommande
flyktingbarn, Villa Viktoria. Genom ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen upphörde
verksamheten. Villa Viktoria är numera ett transitboende som Sigtuna kommun kontrakterat
för ändamålet.
1 juli 2006 överfördes ansvaret för ensamkommande flyktingbarn på kommunerna. Beslutet
har stort stöd i riksdagen genom att riksdagens samtliga partier står bakom beslutet.
Finansieringsprincipen, dvs att staten betalar för det ansvar man kräver av kommunerna,
gäller. Den kommun som träffar avtal med Migrationsverket har rätt till en årlig ersättning om
500 000 kronor för att driva ett boende. Till detta kommer 1 500 kronor per dygn för varje
överenskommen plats och därutöver 150 kr per dygn för varje belagd plats. Sedan tidigare
gäller att Migrationsverket får betala ut ersättning för bland annat socialtjänstens utredningar
och stödinsatser och god man. Detta gäller även efter att kommunerna tagit över ansvaret för
barnen från Migrationsverket.
Trots den generösa ersättningen har endast ett 20-tal kommuner tecknat avtal med
Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Idag finns cirka 300
ensamkommande barn i det tillfälliga boende som transitenheterna utgör. Det har lett till att de
fyra mottagningskommunerna drar ett mycket tungt lass förutom allt det lidande och ovisshet
som barnen drabbas av. Meningen är att barnens vistelse i det tillfälliga boendet endast ska
vara i några nätter, nu tvingas barnen att bo där i flera månader. Enligt uppgift inleder inte
heller migrationsverket någon utredning förrän barnet fått ett permanent boende i någon
kommun. Migrationsverket beräknar också att det under 2007 kan komma cirka 1 500
ensamkommande barn till Sverige.
I vårbudgeten aviserade regeringen att man satsar 15 miljoner extra för att stimulera
kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Engångsersättningen höjs till 1
miljon, dygnsersättningen höjs och kommunerna ersätts fram till dess barnet fyllt 21 år.
Reformen gäller från 1 juli i år.
I beslutet i kommunstyrelsen säger majoriteten att man inte vill fortsätta att ta ansvaret för
Villa Viktoria utan att man har för avsikt att starta ett eget boende för cirka 2 – 5
ensamkommande barn och ordna övergångsboende under tiden som migrationsverket
behandlar deras asylansökningar. Detta var den 19 december 2006.

Mina frågor till Berit Assarsson är därför:
1. Hur långt har planeringen för det utlovade boendet för ensamkommande barn kommit?
2. Hur många ensamkommande barn har majoriteten i Tyresö kommun för avsikt att
teckna avtal med migrationsverket om?
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