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Enheten för arbetsmarknadsoch rättighetsfrågor

BILAGA 2

Information om anvisningar av asylsökande ensamkommande
barn samt överenskommelsearbetet inför 2015
År 2014 har präglats av ett högt inresande av asylsökande ensamkommande barn
till Sverige. Till och med sista september, hade 5 000 ensamkommande barn sökt
asyl i Sverige, över 100 procent högre än motsvarande period 2013.

Källa: www.migrationsverket.se

Detta har medfört att Migrationsverket under hela året har varit tvungen att göra
så kallade utvidgade anvisningar enligt lagändringen som trädde i kraft vid
årsskiftet. Ändringen i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
syftar till att få en jämnare föredelning av mottagande av ensamkommande barn
bland landets samtliga kommuner. Lagändringen innebär att barn kan anvisas till
samtliga kommuner, oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta
emot ensamkommande barn eller inte.
Det är två faktorer som styr hur Migrationsverkets modell för de utvidgade
möjligheterna till anvisning används:
1. Fördelningstal – Fördelningstalen fastställer hur många platser en kommun
förväntas tillhandahålla för mottagande av asylsökande ensamkommande
barn. Ett golv på 4 asylplatser per kommun har beslutats. Fördelningstalen
tas i ett första skede fram per län och fördelas sedan på kommunnivå av
Länsstyrelserna. Talen är baserade på Migrationsverkets prognoser, utifrån
vilka Migrationsverket gör en ”platsbeställning” till Länsstyrelsen.
2. Principer för anvisning (stegmodell) – Principerna/stegmodellen slår fast i
vilken turordning Migrationsverket beslutat anvisa barn till kommuner (se
faktarutan på sista sidan), där anvisningar sker utanför överenskommelser.
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Som en följd av såväl den mycket kraftiga ökning av antalet ensamkommande
barn som att få lediga överenskomna asylplatser rapporteras in, kommer de
utvidgade anvisningsmöjligheterna enligt steg 3 vara slut kring månadsskiftet
oktober/november, varvid steg 4 aktualiseras. För en förklaring av de olika stegen,
se faktarutan på sista sidan.
Migrationsverket kommer per den 1 januari 2015 att ”nollställa” stegmodellen,
vilket innebär att anvisningar enligt steg 3 kan börja om på nytt för år 2015, om
tillgängliga asylplatser enligt överenskommelse är fullbelagda. För att i möjligaste
mån undvika att barn anvisas utanför överenskomna platser behöver så många
kommuner som möjligt ha nya överenskommelser för 2015 samt ”öppnat/startat”
platserna redan vid årets början.
Arbetet med överenskommelser inför 2015
Som beskrivs i detta informationsbrev, är läget i mottagningssystemet ansträngt.
Många kommuner förväntas skriva upp sina överenskommelser om asylplatser
enligt nya fördelningstalen under de kommande månaderna. En följd av detta kan
bli att de kommuner som inte skriver upp sina asylplatser (till motsvarande
fördelningstal) innan årsskiftet, kommer att få anvisningar utanför
överenskommelsen tidigt under 2015.
Länsstyrelsen i Stockholm kommer under kommande veckor att förbereda utkast
på överenskommelser om asylplatser för kommunerna. Länsstyrelsen
rekommenderar att snarast möjligt skriva upp asylplatser enligt fördelningstalen.
Nedan följer beskrivning av höstens informationstillfällen samt arbetet med
överenskommelser.
Frågor hänvisas till amir.hashemi-nik@lansstyrelsen.se, 010-223 16 76.
Planerade aktiviteter hösten 2014
Mitten av oktober: Fördelningstalen skickas ut till samtliga Stockholms
kommuner.
24 oktober
Länsstyrelsen informerar på KSL kommunchefsmöte.
17 november:
Informationsmöte EKB – Länsstyrelsen i samarbete med
Migrationsverket anordnar ett informationsmöte med fokus på
situationen
kring
överenskommelserna
avseende
ensamkommande barn och det rådande läget under hösten.
Inbjudan kommer inom kort till kommunernas kontaktpersoner
för överenskommelsearbetet. Boka av 13:30 till 15:30.
19 november:
Landshövdingen bjuder in kommunstyrelseordförande och
kommunchefer till Tessinska palatset för att redogöra för
situationen och arbetet med flyktingmottagandet.
oktober/november: Baserat på fördelningstalen bereds ett utkast på
överenskommelse om asylplatser för länets kommuner. Dessa
skickas till kommunerna i oktober/november.
10 december:
För att överenskommelsen ska träda i kraft 1 januari 2015,
behöver undertecknad överenskommelse i tre exemplar
inkomma Migrationsverket senast 10 december.
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Anvisningsprinciper/Stegmodell
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får barnet i enlighet med
socialtjänstlagen ett tillfälligt boende i den kommun där det ger sig till känna för svensk myndighet.
Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det att barnet ansökt om asyl, anvisa en kommun som
ska ta över det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg (anvisningskommun).
Vad är en anvisning
En anvisning innebär att Migrationsverket beslutar att utse en kommun till vistelsekommun enligt
socialtjänstlagen. Det kan vara en kommun med eller utan en överenskommelse om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn. Anvisningen sker utifrån en fastställd modell för anvisning. En
kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning.
Modell för anvisning
Migrationsverket lämnar prognoser till regeringen. I prognoserna finns det bland annat med en
uppskattning över hur många ensamkommande barn som årligen kommer att ansöka om asyl i Sverige.
Baserat på prognosen gör verket en beräkning av hur många boendeplatser som behövs i kommunerna
för asylsökande ensamkommande barn.
För att skapa en jämn fördelning över landet har det tagits fram en modell för hur platserna ska fördelas
mellan länen. Faktorer som styr fördelningen av platser är kommunens folkmängd, tidigare mottagande
av ensamkommande barn, tidigare flyktingmottagande (vuxna och barn i familj) samt antal boendedygn
för asylsökande på kommun- och länsnivå.
Därefter kan respektive länsstyrelse fördela sitt länsfördelningstal på länets kommuner baserat på
regionalt skiftande variabler.
Steg för steg hur anvisning av kommun sker
Migrationsverket anvisar en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg i det första av
nedanstående fyra steg som är möjligt.
Steg 1. I första hand anvisar Migrationsverket en kommun där barnet har eller anses ha en viss
anknytning. Det kan till exempel vara att barnet har släktingar som bor i kommunen.
Steg 2. Saknar barnet anknytning till en viss kommun, anvisar Migrationsverket istället en kommun som
har en överenskommelse om mottagande och som har en tillgänglig och ledig plats.
Steg 3. Om barnet saknar anknytning till en kommun och om det inte finns en kommun som har en ledig
plats enligt överenskommelse om mottagande, sker en anvisning till:
a)
b)
c)

kommun som saknar överenskommelse om mottagande
kommun som har en överenskommelse men som inte har påbörjat mottagandet ännu
kommun med överenskommelse som gäller för färre platser än kommunens fördelningstal

Steg 4. Om det kommer många fler barn till Sverige än beräknat så kan det bli aktuellt att anvisa enligt
steg fyra, det vill säga till alla kommuner i Sverige. Då anvisar Migrationsverket en kommun som ska
ansvara för barnets boende och omsorg i tur och ordning utifrån kommunens folkmängd.
Källa: www.migrationsverket.se

