Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

2017-08-25
Etableringskoordinator
Viktoria Hansson
0410-73 30 80, 0708-81 76 86
viktoria.hansson@trelleborg.se

Omvärldsbevakning 170825
Asylsökande & nyanlända
Om mottagande, bosättning, SFI, SO, övrig service för etablering och
integration

Fortsatt lågt antal asylsökande
•
Det är ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande till Sverige med omkring
220-350 nysökande i veckan under 2017. Det lägre antalet nysökande
har varit relativt stabilt sedan mars 2016 då överenskommelsen mellan
EU och Turkiet slöts.

•

Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än
tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla
asylärenden in på nästa år.

Kommunerna har klarat mottagandet OK
•
Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges
kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under
förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just
nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas
ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

Regeringen har fattat beslut om att öka kunskapen om utrikesfödda
kvinnor utanför arbetsmarknaden och hur deras etablering kan
underlättas
•
Nästan 30 procent av de utomeuropeiskt födda kvinnorna i åldrarna 2064 år står idag utanför arbetskraften.

•

Om utrikes födda kvinnor skulle delta på arbetsmarknaden på samma
sätt som inrikes födda kvinnor, så beräknas BNP-nivån bli 1,5 procent
högre, arbetslösheten 1 procentenhet lägre, och de offentliga finanserna
skulle stärkas med cirka 37 miljarder kronor.

•

Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

•

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2018.
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SKL kritiserar den statliga arbetsmarknadspolitiken på grund av
stelbenta regler som skapar hinder för nyanländas jobb och studier
•
År 2016 lämnade 22 000 personer etableringsuppdraget. Sammantaget
var 33 procent av deltagarna i arbete eller studier efter två år. Dubbelt så
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många män som kvinnor var i arbete, 36 respektive 15 procent. Endast 7
procent började studera inom de första två åren.

•

Statistiken visar också på anmärkningsvärt stora lokala skillnader på
kommunnivå – från 0 till 73 procent av de nyanlända kommer i arbete
eller studier efter två år beroende på boendeort.

•

Det är svårt för kommuner och andra lokala aktörer att nyttja
Arbetsförmedlingens resurser eftersom dessa ofta är bundna till
nationella program och större upphandlingar. Följden blir att aktörer
som kommunens vuxenutbildning, lokala företag samt det civila
samhället många gånger inte kan utföra insatser inom
etableringsuppdraget.

•

I SKL:s Agenda för Integration föreslår de (1) hållbar/jämn fördelning av
mottagandet, (2) Större lokalt ansvar för nyanländas etableringsinsatser,
(3) Att nyanländas behov ska styra etableringstiden, (4) Öka resurserna
till VUX samt (5) Skapa ett nytt etableringsspår för kortutbildade
nyanlända mellan 18-29 år.

Ensamkommande barn och ungdomar
•

Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar

•

Handläggningstiden för de beslut som fattats 2017 vad gäller
ensamkommande barn är i genomsnitt 510 dagar.

•

Länk till ”Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och
ungdomar”
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614
9052/1494849365321/Rapport_ensamkommande+barn.pdf

Förtydligande om rätt till ersättning efter att ensamkommande barns
ålder har skrivits upp
•
Åldersuppskrivningen gäller omedelbart
•

Kommunens rätt till ersättning gäller fram till det datum då
Migrationsverket har registrerat att ungdomen blivit uppskriven i ålder,
och därmed inte längre kan anses vara ett ensamkommande barn.
Migrationsverkets uppskrivning gäller oavsett om ungdomen överklagat
asylärendet eller om kommunen inte anser att Migrationsverkets beslut
är korrekt.

•

Migrationsverket kan utifrån praxis även bevilja ersättning för tiden från
det datum när ungdomen blivit uppskriven i ålder, till dess kommunen
tagit del av Migrationsverkets beslut. Ersättning kan även ges under ett
skäligt rådrum efter att kommunen tagit del av beslutet. Syftet är att
under några få dagar ge möjlighet för kommunen att fatta nödvändiga
beslut samt att ordna det praktiska kring flytten till Migrationsverkets
anläggningsboende.

•

För tiden efter att ungdomen blivit uppskriven i ålder, kan dock
kommunen vid beslut om fortsatt vård fortsätta få ersättning för
ungdomen tills att hen fyller 21 år. Detta under förutsättning att
ungdomen trots åldersuppskrivning var under 18 år när hen sökte asyl.
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•

Migrationsverket kommer att följa rutinerna ovan tills en eventuell
prejudicerande dom säger något annat.

Vad innebär förslaget om ett tillfälligt kommunbidrag?
•
Regeringen har beslutat att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i
höständringsbudgeten. Dessa medel fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande
barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i
respektive kommun per den 30 juni 2017. Fördelningsnyckeln baserar
sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen fyller 18 år
mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har
ett placeringsbeslut enligt SoL.

Övrigt
•

Bifogat finns information om pågående regionalt och lokalt
utvecklingsarbete i samverkan med AF och KFSK samt kommuner –
inbjudan till aktiviteter i höst gällande ”Skånemodellen och
arbetsmarknads- och utbildningsplattform”.

