Nyanlända

Några begrepp
ABO = Person som har bott på Migrationsverkets anläggningsboenden innan
kommunplacering
EBO = Person som har ordnat eget boende under asyltiden och valt att bo kvar i
Stockholm
Sekundär = Person som haft första kommunplacering i annan kommun och
sedan flyttat till Stockholm
Alla som flytt sitt land och fått uppehållstillstånd behöver inte ha varit i Sverige
som asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska
få komma till Sverige som kvotflyktingar. Då gör Migrationsverket i de flesta fall
utredningar på plats i flyktingläger där personerna befinner sig. När personerna
väl kommer till Sverige har de redan uppehållstillstånd och en boendeplats i en
kommun klart.

Många asylsökande som har fått uppehållstillstånd ordnar själva sitt boende. Det gäller framförallt de personer som bott hos släktingar
eller vänner i väntan på sina beslut, men också de som bott i Migrationsverkets anläggningsboenden. Den som inte själv kan ordna sitt
boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun.
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av
nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Etableringen
När en person har fått uppehållstillstånd ska den besöka
Arbetsförmedlingen för att kunna delta i etableringen.
- Pågår 24 månader
- Kartläggning och individuell etableringsplan.
- Heltidsaktivitet är norm
- Försäkringskassan beslutar om etableringsersättning och
betalar ut den.
- Den som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande
eller är anhörig till någon av dessa omfattas
- Samhällsorientering ingår i planen (obligatoriskt)

Samhällsorienteringen
• Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.
1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.
• Ges på den nyanländes modersmål (i möjligaste mån)
• Minst 60 timmar (Sthlm 72 timmar)
• Ska ingå i Etableringsplanen

Andra myndigheters ansvar
• CSN erbjuder nyanlända över 18 år som får uppehållstillstånd en möjlighet att ta ett
hemutrustningslån. Men hjälp av lånet kan personerna köpa in saker till sitt nya hem.

• Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som
Arbetsförmedlingen beslutar om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut
etableringstillägg och bostadsersättning.

• Kommunerna ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning
utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända
som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person
som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn. Kommunerna ansvarar för
undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola,
barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för
försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

• Landstingen erbjuder hälso- och sjukvård.

Ansvar inom staden
Arbetsmarknadsförvaltningen
• SFI
• Samhällsorienteringen
• samordning av stadens arbete med mottagande och etablering
av nyanlända
Intro Stockholm (bara ABO)
• Handlägger ”glappet”
• Stöttar i att söka personnummer, teckna hemförsäkring, söka
skola/barnomsorg, ställa sig i bostadskö mm
• Tillfällig bostad genom SHIS eller Socialförvaltningen

Stadsdelens ansvar och uppdrag
• Informera om stadsdelen och våra verksamheter
• Fortsatt stöd när Intro Stockholm avslutar – individuella behov
hos den nyanlände
• Samordna insatser från civilsamhället, samverka för en bättre
inkludering
• Ordinarie verksamheter såsom socialtjänst, förskola mm
• Föreningsbidrag
• Stadsdelsmammmor

