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Asylsökande och nyanlända
Om mottagande, bosättning, SFI, SO, arbete och kompetensförsörjning samt övrigt
om etablering och integration

Möjligheten till körkortslån
I förslaget föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om
trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för
körkortsutbildning som är avsett att administreras av CSN. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 september 2018.

Öppen förskola och Familjecentral som arena för integration
SKL och regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund
ska gå i förskolan samt att sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor ska öka.
Regeringen och SKL vill stödja kommunerna i hur de kan samordna öppen
förskola med språkinsatser under föräldraledigheten.
SKL ska kartlägga kommuners behov och förutsättningar, och se hur denna typ av
verksamhet bedrivs redan i dag. Utifrån kartläggningen ska SKL ta fram
vägledning för hur kommuner kan samordna öppen förskola med stöd i
språkinlärning och etablering.
För insatsen har regeringen avsatt fem miljoner kronor för 2018. Regeringen
beräknar att avsätta motsvarande belopp både 2019 och 2020.
Trelleborgs kommun har som ambition att lämna en ansökan innan siste mars för
att utveckla denna verksamhet lokalt med hjälp av Länsstyrelsens
utvecklingsmedel.

Samhällsorientering för nyanlända ska enligt Regeringen handla
mer om normer och värderingar
Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över
samhällsorienteringen, även utbildningsmaterial som används runtom i
kommunerna. Syftet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i
samhället. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa uppdraget senast den 31 maj
2018. Kanske kan det vara en idé att Trelleborg delar med sig av sin ASO?

Regeringen utökar satsning på enklare vägar till jobb
Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att utöka framgångsrika
initiativ för att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.
Tillväxtverket ska lämna en lägesrapport av uppdraget till Näringsdepartementet
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senast den 31 maj 2018. Därefter ska lägesrapporter lämnas den 31 januari
respektive den 30 september varje år. En slutrapport ska lämnas till
Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.

Du(n)a – Många utmaningar och möjligheter återstår
Delegationen har under perioden 1 januari 2017–31 januari 2018 beviljat närmare
160 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner, varav 91 miljoner avsedda för att i
samverkan om nyanlända fördjupa och bredda samarbetet med företag.
På initiativ av Dua har ett systemverktyg med maskin-till-maskinlösning tagits
fram tillsammans med Arbetsförmedlingen och SKL. Det gör det möjligt att följa
upp insatser i samverkan. Under 2018 tas systemet i bruk, först för målgruppen
unga, därefter är ambitionen att snarast få med nyanlända och därefter övriga
individer som kommuner och Arbetsförmedling samverkar om. Initialt har 200
kommuner sökt statsbidrag för att ansluta sig till verktyget.
Dua har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Institutet för personal- och
företagsutveckling bedrivit forskningsprojekt om samverkan med kommuner och
med företag.
Delegationens uppdrag slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om
etableringsjobb
Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på
arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida
kompetensförsörjning.
-

-

-

Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig kunskaper och
erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den anställde ska ges
möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och
arbetstagaren kommer överens om. Medel kommer att finnas för platser inom
Yrkesvux inom utbildningar som är relevanta för parterna. Normalt ska ett
etableringsjobb kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos
arbetsgivaren.
Etableringsjobb kommer att innebära en ny modell för staten att stimulera att
anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd.
Arbetsgivarens totala lönekostnad begränsas och individen får en statlig
individersättning under högst två år. Storleken på individersättningen ska ge
incitament för individen att gå över i en reguljär anställning.
Införandet av etableringsjobb planerat under 2019.

Bättre stöd till nyanlända elever innan gymnasiet
För att öka antalet som går vidare till gymnasiet föreslår regeringen ändringar i
skollagen. Förslagen är en del av den lagrådsremiss som regeringen nu har fattat
beslut om. Förslagen är:
- Studiehandledning på modersmålet, om det inte är uppenbart obehövligt
- Individuell studieplan ska upprättas för varje elev senast inom två månader från
mottagandet.
- Dessutom anser regeringen att det ska vara möjligt för eleverna att följa en
anpassad timplan som innebär att vissa utvalda ämnen ska prioriteras genom
utökad undervisningstid. Detta ska också gälla på gymnasiets
introduktionsprogram.
- Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
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Sverige tredje största mottagarlandet av kvotflyktingar
Sedan 2016 har den svenska flyktingkvoten ökat från 1900 till 5000 platser. Nu är
Sverige det tredje största mottagarlandet. Även i år ligger kvotens fokus på
flyktingar från Syrien. Dessutom ska stora grupper tas ut i Östra Afrika och längs
den centrala Medelhavsrutten i Nordafrika.

Ensamkommande barn och ungdomar
”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” – förslaget otydligt!
Det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel.
Men lagrådsremissen lämnar alltför många frågor obesvarade, vilket SKL har
betonat i sitt yttrande. I Yttrandet hävdar SKL bl.a.:
-

Förslaget innebär att möjligheten att få uppehållstillstånd kopplas till vissa
yrkesinriktade studieformer. Regeringen måste därför, innan lagförslaget börjar
gälla (föreslås träda i kraft den 1 juli 2018), kartlägga omfattningen av dessa
studieformer och analysera om det finns kapacitet att möta en eventuell ökad
efterfrågan. De lokala förhållandena kan variera stort.

-

Kommunerna måste någon gång kunna förbereda sig. Förutsättningarna för
mottagandet av ensamkommande barn och unga har genom olika
författningsändringar förändrats under de senaste åren. Kommunerna har
reducerat sina verksamheter och varslat personal.

-

Förslaget riskerar också att medföra ett ökat ansvar på personal inom
gymnasieskolan och VUX. Dessutom kommer AMF/SOC att ställas inför svåra
avvägningar när det gäller bland annat delar av målgruppen som vistas i landet
utan tillstånd. Regeringen måste analysera lagförslagets konsekvenser för dessa
yrkesgrupper.

Prop. Jämnare fördelning av ensamkommande mellan
kommunerna
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Att Länsstyrelsen ska vara
den myndighet som ska godkänna en placering utanför kommunen är borttagen.

”Unga vuxna” som är hemlösa
Regeringen har nu uppdaterat sitt pressmeddelande angående bidraget till idéburen
sektor för arbete med unga vuxna som är hemlösa. I det nya pressmeddelandet
nämns inte längre ensamkommande. De ensamkommande är som bekant en svår
fråga för regeringen att hantera internt. Medlen á 120 miljoner kronor per år går för
att stötta etablerade ideella organisationer som redan idag har omfattande insatser
gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan användas för boende eller andra
insatser för att kunna komma tillbaka till samhället.

Ändrade åldersbedömningar för ensamkommande
För att så långt som möjligt undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för
barn och för att se till att resurser som är avsedda för barn också kommer barn till
godo gäller nya regler från den 1 maj 2017. Reglerna innebär att Migrationsverket
ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen och i vissa fall fatta ett
tillfälligt beslut om ålder. Dessa regler tillämpas för asylansökningar som
registrerats fr.o.m. den 1 februari 2017, inte tidigare.
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-

Misstänker Migrationsverket att den unga är över 18 år ska åldersbedömning
göras så fort som möjligt. Handläggningen ska ske skyndsamt och så fort ett
tillfälligt beslut är fattat ska den sökande och kommunen så snart som möjligt
underrättas. Den unge ska innan beslut fattas dock ges tillfälle att genomgå
medicinsk åldersbedömning.

-

Beslutet gäller omedelbart, men kan överklagas. Efter överklagande kan en
domstol, under vissa förutsättningar, besluta att Migrationsverkets beslut tills
visade inte ska gälla inhibition (att verkställigheten skjuts upp).

-

Den myndighet som utför medicinsk åldersbedömning är fortfarande
Rättsmedicinalverket, på uppdrag av Migrationsverket.

-

För att en läkarundersökning ska få genomföras i syfte att fastställa att åldern
är över eller under 18 år krävs att det ensamkommande barnet och/eller den
gode mannen gett sitt skriftliga samtycke. Det är Migrationsverket som
inhämtar samtycke innan en begäran om medicinsk åldersbedömning görs till
Rättsmedicinalverket. Samtycker man inte ska individen informeras att detta
kan påverka beslutet negativt.

-

Beslutar Migrationsverket att den unge är under 18 år är det som vanligt
kommunen som ansvarar för den unges boende och stöd.

-

Tillfälligt beslut +18: I uppenbara fall, där det inte finns något utrymme för en
annan bedömning än att sökanden är vuxen, behöver Migrationsverket inte
fatta ett tillfälligt beslut om ålder.

-

SKL anser att om kommunen anser att det är uppenbart att en enskild, som
anvisats till kommunen, är över 18 år och registrerad ålder är felaktig, så bör
kommunen begära att Migrationsverket omprövar sitt anvisningsbeslut. SKL
menar dock att Migrationsverkets bedömning, särskilt om medicinsk
åldersbedömning genomförts, ska ha stor betydelse för en enskild kommuns
prövning.
o

Möjligheterna för ersättning till kommunen kan påverkas, t.ex. om
Migrationsverket anser att den enskilde är över 18 år och kommunen
ändå låter godmanskapet kvarstå.

o

Det har vid åldersuppskrivningar varit oklart för kommunen NÄR en
ungdom plötsligt ansetts vara vuxen, då har kommuner haft fortsatta
kostnader fram tills de fått information om åldersuppskrivning. Detta
p.g.a. att ersättningen till kommunen inte gäller. Tips: den enskilde kan
själv följa sin process och beslut på Migrationsverkets hemsida.

-

Ersättning för placeringskostnader och skolgång kan gälla fram tills den unge
fyllt 21 år om den unge vårdas enligt LVU eller har ett vårdbehov som beror på
sådana förhållanden men där man vårdas med stöd av SoL. Detsamma gäller
också för skolgång på gymnasiet om den asylsökande, utifrån den
”uppskrivna” åldern, kan anses ha påbörjat utbildningen före 18 års ålder. Om
de ovan nämnda inte gäller så har kommunen inte rätt till ersättning för
placering respektive skolgång efter tidpunkten för Migrationsverkets
bedömning.

-

Bifogar PM om åldersbedömningar. SKL:s bedömning är att kommunen kan
avsluta placeringen innan beslutet vunnit laga kraft (se sid 4-6). Beslutet bör
dock inte bara per automatik hänvisa till Migrationsverkets åldersuppskrivning,
utan också inkludera en sedvanlig bedömning av vårdbehov samt egen
”bedömning” av ålder, dvs. att kommunen instämmer i Migrationsverkets
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bedömning och att det inte finns något som uppenbart talar emot. Efter att
denna PM skrevs har det kommit flera domar även i Hovrätt, men även där
varierar utslagen precis som i Kammarrätterna.

Trelleborgs kommuns fråga om TUT för gymnasiestudier
När det gäller vår fråga om en ungdom som har beviljats TUT i 4 år för
gymnasiestudier, och där vi gör bedömningen att det inte kommer att gå, ser det
tyvärr mörkt ut. SKL ser inte att det finns något bra svar att ge. Vi måste nog
kontakta Migrationsverket i och med att det är de som kommer att tolka
lagstiftningen i dessa fall. Migrationsverket ska varje år pröva om ungdomen
deltagit aktivt i skolgången för att antingen återkalla eller bevilja förlängt TUT.
Man kan beviljas PUT för arbete, men enligt Utlänningslagen ska dessa tillstånd i
regel beviljas innan man reser in i landet. Den som kan försörja sig genom arbete
när TUT löper ut kan beviljas PUT, men för den som är under 25 år gäller detta
endast om personen har genomfört gymnasieutbildning. Det nya förslaget till UT
för studier omfattar inte personer som redan har fått ett UT, så där finns inte heller
någon hjälp att få.
Ungdomar som studerar i gymnasieskolan eller vid motsvarande utbildning ska i
första hand försörja sig genom studiestödssystemet, d.v.s. genom studiehjälp och
studiemedel (lån och bidrag). SKL har i remissvaren både till nuvarande
”gymnasielag” och till det nya förslaget påtalat att förslaget kommer att medföra
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ersättningar och aktuella utlysningar
Vad som gäller angående kvot och ersättningar
I år är det som bekant många kvotanvisningar till landets kommuner när det gäller
ersättningsbiten för denna grupp så är det några punkter som förmedlas av
Migrationsverket:
 Det finns kommuner som tror att de kan få ersättning för resursperson när de
tar emot en större grupp kvotflyktingar, men det finns ingen automatik i detta,
ersättningen avser insatser för personer/familjer med särskilda behov på
individuell nivå.
 Anslaget i år är sänkt från 140 miljoner 2017 till 110 miljoner i år, samtidigt
som kvoten är höjd till 5 000. Kvot är prio 1 men vi rekommenderar alla
kommunerna att de söker ersättningen löpande (gärna efter att initialperioden
är över) och inte väntar med att lämna in ansökan. Detta för att säkerställa att
kommunen får sina pengar, detta då medlen är begränsade.
 Oerhört viktigt att kommunerna informera Vidarebosättningsenheten när
kvotflyktingen mottogs i kommun, eftersom det är sedan dikningen som gör att
ersättningen börjar betalas ut till kommun.
 Redovisning av tolkkostnader – ska i ansökan framgå datum, antal timmar,
dossnr./p-nr.
 Tomhyror (som då söks separat) – det är enbart hyresdelen som ersätts inte
elkostnader.

Konferenser, kurser och övrigt


Tylösandsdagarna 2018
- Möjligheter och utmaningar med EU-fonder
- Mötesplats Migration och Etablering
- Mötesplats Ensakommande
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KFSK – Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration –
värderingar och integration del 1: Tänk, 180323.
”Gör ett studiebesök i Bryssel!” – Chans att besöka Bryssel och KFSK:s
Brysselkontor. KFSK hjälper till att planera studiebesöket och programmet
utifrån våra önskemål, syften och behov. Kontakta samordnaren för
Brysselkontoret för mer information.
Projekt som det skrivits om:
- Kompetensutveckling för en Lyckad integration i Skåne (LIS), Burlöv,
Lomma och Staffanstorp
- ENA - Satsning för stärkt etablering, Örkelljunga
- Hejsvenska – AMIF-projekt där man utvecklat digitalt verktyg som kan
användas av personer utan tidigare svenskkunskaper eller datorvana.
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