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De nya reglerna för nyanländas etablering i arbetslivet blir mer
lika reglerna för övriga arbetssökande – Riksdagen sa ja
•
Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018 och innebär bland annat:


nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga
arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program,
istället för att ha rätt till en etableringsplan



den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt
till ersättning



handläggningen av etableringsersättningen flyttas från
Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Skolverket ges i uppdrag att se över den kommunala
vuxenutbildningens förmåga att möta behov och förutsättningar
hos framför allt nyanlända med kort utbildning
•
Eleverna inom komvux på grundläggande nivå är idag i huvudsak utrikes

födda och har aldrig studerat i svensk grundskola. Skolverket ges därför i
uppdrag att se över om innehållet i kursplanerna och kursutbudet inom
komvux på grundläggande nivå motsvarar de behov och förutsättningar
som finns hos framför allt nyanlända med kort utbildning. I detta ingår
att se över om dagens kursutbud bör ändras eller kompletteras med en
eller flera nya kurser och i så fall hur.
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Skolverket ges också i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som ska visa
hur kommunerna kan kombinera sfi med andra delar av den kommunala
vuxenutbildningen för nyanlända med kort utbildning. Detta för att
kommunerna på kort sikt ska ges stöd i hur den nuvarande utbildningen
på grundläggande nivå i komvux kan anpassas till nyanlända elevers
behov och förutsättningar. Skolverket ges även i uppdrag att se över om
det finns behov av ett kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna
nyanländas kunskaper.
Uppdragen om stöd- och kartläggningsmaterial ska redovisas senast den
9 november 2017. Om behov av kartläggningsmaterial konstateras ska
ett sådant tas fram och finnas tillgängligt för kommunerna senast den 1
juli 2018. Uppdraget om att se över innehåll i kursplaner och kursutbud
ska redovisas senast den 22 februari 2018.
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Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända
•
SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för

kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter
som vill hyra ut boenden till nyanlända. För att komma till den följ
länken:
https://skl.se/download/18.724e50fc15cc52c581786596/1498476173
768/Avtalsmall%20f%C3%B6r%20lantbrukares%20uthyrning%20av%
20sm%C3%A5hus.pdf

MIV:s föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka
det finns stor efterfrågan på arbetskraft
•
Beslutade den 19 juni 2017, efter samråd med Arbetsförmedlingen,

Polismyndigheten och Utrikesdepartementet. Bilagan hör till MIGRFS
06/2017, följ länken för att komma till arbetena inom vilka det finns stor
efterfrågan på arbetskraft:
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614
c0a6/1498632910053/MIGRFS+06+2017.pdf

MIV:s förlängningar av tidsbegränsade tillstånd
•
De första tidsbegränsade uppehållstillstånd som Migrationsverket har

beviljat enligt den tillfälliga lagen för asylsökande tar slut i augusti. Nu är
det viktigt att alla som vill förlänga sina tillstånd hör av sig till verket
innan de löper ut, men tidigast tre månader i förväg.
För de som har möjlighet till längre uppehållstillstånd som studerar på
gymnasiet kan ni läsa om här:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-iSverige/Nyheter/2017-06-01-Mojlighet-till-langre-uppehallstillstandfor-dig-som-studerar-pa-gymnasiet.html

Mötesplatser som förenklar nyanländas myndighetskontakter ska
fortsätta
•
Mötesplatser är ett gemensamt projekt för Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket som inleddes våren 2014. Syftet var att utveckla en plats för
individanpassad service och information från myndigheterna till
nyanlända. Målet med projektet var att ge information utifrån varje
individs behov för att de snabbare skulle nå etablering i form av arbete,
studier eller annan aktivitet.
Många nyanlända ska fortsatt tas emot i kommunerna och samhället står
mitt uppe i en stor utmaning vad gäller nyanländas etablering. Mot
bakgrund av detta och de positiva resultat Mötesplatser visat anser
regeringen att arbetet med förenklade och mer effektiva processer är
fortsatt viktigt. Regeringen har därför i dag beslutat att arbetet ska pågå
även under 2018.
De involverade myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av
resultatet av verksamheten senast den 28 februari 2019.
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Ensamkommande barn och ungdomar
•

Se ovanstående om MIV:s förlängningar av TUT (följ länken för mer info).

Socialstyrelsens kunskapscentrum om EKB
•
Centrumet skapas för att stimulera och stärka det nationella arbetet med
att utveckla och sprida relevant och aktuell kunskap och ändamålsenliga
kunskapsstöd, metoder och arbetssätt till yrkesverksamma som möter
och arbetar med ensamkommande barn och unga inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård.

Fokus ligger på bl.a. stöd till socialtjänst, fokus på flickor,
informationsinsatser till familjehem och gode män, kunskap/stöd vid
barnäktenskap, EKB:s hälsa, EKB med tunga vårdbehov, människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp.

Ersättningar och statsbidrag
Ny utlysning för insatser inom asyl, integration eller återvändande
•
Den 1 augusti öppnar en utlysning från Europeiska asyl-, migrations- och

integrationsfonden, AMIF. Organisationer kan ansöka om 75%
medfinansiering för projektidéer inom asyl, integration eller
återvändande. För den som är intresserad av att läsa villkoren i korthet
finns länken här:
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614
bbcb/1498109521489/%C3%96ppen+utlysning++-+jun-okt+2017++slutlig.pdf

Övrigt
För er som ska till Almedalen och vill se/debattera med arbetsmarknads- och
etableringsministern så följer här ett urval av öppna seminarier (ni har säkert
programmet för att komma rätt):

•

Integration, a matter of jobs and of values – but which ones and how?

•

Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi. Immigrant women
and labour market

•

Hur kan vi få fram arbetskraft till bilbranschen?

•

Snabbspår in i arbetslivet?

•

Vem ska lösa nyanländas etablering?

•

Nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden – hur svårt kan det vara?

•

Etableringsministern om hur hon ska ordna det solidariska mottagandet av
nyanlända i kommunerna

•

Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra
byggarbetsplatser?

•

Hur ska lågutbildade nyanlända kunna få jobb?
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