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INTERPELLATION till Kommunstyrelsens ordförande gällande
ENSAMKOMMANDE BARN
Med anledning av de stora oroshärdar med krig och förtryck har vi idag en stor andel människor som
flyr från sina hemländer och kommer till bland annat Sverige. Tyvärr ser vi att fler människor tvingas
att fly och vi beräknas få fler flyktingar däribland barn, som behöver vår hjälp. Självklart är de
välkomna för oss anser vi i Centerpartiet och Sveriges kommuner jobbar med att tillhandahålla
boenden, vård och skolgång för dessa barn.
En del kommer till Upplands Väsby kommun för en fristad och Upplands Väsby kommun har idag givit
ett löfte om att ta emot ensamkommande barn från andra länder som söker skydd här. För att varje
barn ska få rätt förutsättningar behöver vår kommun ha vetskap om vilka ensamkommande barn
som finns i kommunen och att rätt ekonomiska medel och andra resurser finns tillgängliga.
För de som vi har lovat att ta emot finns medel avsatta men vi vet att behovet är större än så.
Med anledning av detta så har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Hur många boenden för ensamkommande barn finns idag i Upplands Väsby kommun totalt
sett (oavsett det är i kommunens regi eller annan kommun/företags regi).
2. Finns det tillräckligt med boendeplatser eller mottagarfamiljer för att ge dessa barn en trygg
plats att leva och bo på?
3. Finns det boenden upprättade av andra kommuner i Upplands Väsby kommun och ges det i
sådana fall information till vår kommun om dessa och om vilka barn det gäller för att vi ska
kunna säkra skolans resurser i Upplands Väsby kommun?
4. Behöver kommunen revidera mottagandeantal och öka antalet barn till att gälla fler och med
det också ekonomiska medel och andra resurser?

Ann-Christin L Frickner, gruppledare C

Aktuellt läge Ensamkommande barn 2015-08-24
Migrationsverket har uppgraderat prognosen för asylsökande ensamkommande barn till
Sverige. Den nya prognosen är 9600-13000 sökande för 2015. Under årets första 6 månader
kom 4 544 barn till Sverige för att söka skydd vilket är en 85% ökning i jämförelse med
samma period 2014. Mot bakgrund av detta började migrationsverket i juli-15 att anvisa
ensamkommande barn till kommunerna enligt steg 4 i de anvisningsprinciper som tagits fram.
Steg 4 innebär anvisning till kommuner oavsett anknytning eller överenskommelse.
Upplands Väsby kommun har en överenskommelse att hålla 20 asylplatser och 23 PUT
platser. PUT platserna utökas vart efter asylsökande barn får uppehållstillstånd och blir PUT
barn. Från och med i år har vi börjat avsluta en del av de ungdomar som fyllt 21 år. Det är de
som vi tog emot under 2010 och 2011.

Sedan 2015-01-01har Upplands Väsby kommun har anvisats 32 barn . Av dessa är det 1 som
avskrivits på grund av avvikning och 1 på grund av åldersuppgradering. Under
sommarmånaderna har vi märkt av en markant ökning. Sexton barn har anvisats under
perioden 1juni-24 augusti.

Sammanlagt, sedan första överenskommelsen som skrevs 2010, har 75 ensamkommande
barn anvisats till Upplands Väsby kommun. Av dessa har 17 st avslutats av olika anledningar
(åldersuppgradering, familjeåterförening, avvikning, 21år) så idag ansvarar kommunen för 58
asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd. (29 asyl, 29 PUT)

Boendekedja
Jourhem-Gruppboende- Stödboende-Träningslägenhet-Familjehem

Under sommaren har det varit mycket svårt att hitta boendeplatser för de ungdomar som
anvisats. Vi har lyckats med jourhem men nu återstår att hitta stadigvarande placeringar för
alla de som vi har i jourhem. Vi har avtal om 15 abonnerade platser på Vårljus gruppboende.
Sen har vi lösplatser på olika boenden och en del familjehemsplaceringar.
Svårplanerat. Under hela våren fick vi inga anvisningar, och nu under augusti månad har vi
fått nya anvisningar nästan varje dag.
Ensamkommandebarn avtal 20 asylplatser per år. Permanent uppehållstillstånd kan de 60 barn per år

Asyl 20 platser (60 barn) 1900/dygn/per barn. Plus extra lag att placera fler barn. Sommar i veckan 16
barn. 3-4 extra.
PUT 40
Fri etableringsrätt av företag.
Vårljus 48 platser 15(13) är Väsbys(A+PUT). Norra Sthlms ungdhem HVB-hem. Blandat boende 7
platser ej Väsby. De lux living 30platser (frågan ställd). Frösunda 15 platser(Sigtuna).
(32 barn asyl i kommunen)
Väsby placerar i andra kommuner-ramavtal Viksjö gård Micasa i Järfälla.

