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Omvärldsbevakning april - maj 2018
Asylsökande och nyanlända
Om mottagande, bosättning, SFI, SO, arbete och kompetensförsörjning,
samt övrigt om etablering och integration

Prognos för 2018 oförändrad
23 000 väntas söka asyl (1500 ensamkommande barn) under 2018. Under
2019 ligger prognosen på 29 000. Bedömningarna vilar på fortsatta gränskontroller i Europa. MiV har avgjort 95% av ärenden från 2015 och 2016.
Ärenden för ekb som sökt asyl före 2017 beräknas vara klara till halvårsskiftet. Antal inskrivna i mottagningen 1 maj var 67 292, beräknas minska
till ca 50 000 (varav 20 000 på abo) till årsskiftet. Flest asylsökande från
Syrien (2018-05-02).

Ökning av kvinnor inom etableringen
Fördelningen är 47% kvinnor, 53% män. Idag omfattar etableringen 65 508
personer (riket) och 9319 personer (Skåne) (2018-05-15).

Du(n)a förlängs ytterligare 2 år
Regeringen har valt att förlänga uppdraget till Delegationen för unga och
nyanlända till arbete till 28 februari 2021. Syftet är att ge tid till fördjupning
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av samverkan kring nyanländas etablering. Totalt 617 jobbspår har arbetats
fram i 241 kommuner. Mer info här (2018-05-18).

Migrationsverket tar fram förslag om 2019 års
kommunanvisningar och länstal
Fördelningen ska beakta kommunernas förutsättningar till mottagande av
nyanlända. Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Mer info här
(2018-05-24).

Migrationsverket förtydligar tvåmånadersgränsen i
Bosättningslagen via brev till kommunerna
Budskapet är att betona det gemensamma ansvaret och att mottagande i
kommunen sker inom två månader från uppehållstillstånd. Brevet har redan
gått ut men finns även att läsa här (2018-05-22).

Mottagandeutredningen ute på remiss
Svaren ska ha inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet 15 okt 2018.
Trelleborgs kommun är inte remissinstans men kan ändå välja att svara.
Mer info här.

Lärdomar från flyktingsituationen 2015
Ska nu rapporteras av samtliga länder inom EMN (European Migration
Network). Sveriges rapport är klar. Den visar bl a att många aktörer var
flexibla för att öka sin beredskap i en pressad situation men också på
bristen av koordination mellan nivåer och myndigheter. Kommunernas
stora roll nämns fåordigt om än alls (2018-05-08).

Fler satsningar på etablering i vårändringsbudgeten
Regeringen satsar 141 miljoner för att påskynda etableringen bland annat
genom att kvalitetshöja sfi (60 miljoner), öka deltagande i vuxenutbildning
(50 miljoner), stärka studieförbundens arbete med asylsökande i Svenska
från dag ett (20 miljoner) samt riktade insatser för uppsökande verksamhet
i syfte att få utrikesfödda kvinnor i studier (10 miljoner). Mer info här.
(2018-04-11).

Ensamkommande barn och ungdomar
Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Beslut i riksdagen 7 juni. Lagändringen beräknas träda i kraft 1 juli 2018.
Omfattar ca 9200 ekb, inklusive uppskattningsvis 2-3000 ”papperslösa”
ungdomar som får ny möjlighet til UT. Enligt prop. får ansökan ske vid ett
tillfälle inom 3 månader. Göteborgs stad bedömer ca 600 ekb omfattas,
Stockholms stad ca 400. Har vi funderat på antal ungdomar från oss?
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Begränsning av kommunplacering av ekb
Beslut i riksdagen 25 april. Lagen träder i kraft 1 juni 2018. Gäller samtliga
ny- och omplaceringar, enbart asyl. Undantaget är om överenskommelse
finns mellan kommuner samt vid LVU eller särskilda skäl. SKL ska ta fram
mall för avtal.

Fördelning av tillfälliga kommunbidraget
Regeringen har gjort en fördelning över medel om sammanlagt 20 000 000
kr i syfte att stödja kommuner där asylsökande ekb +18 år bor kvar. Se lista
över samtliga kommuner här (2018-05-24).

Ändring i förordning ger kommuner ersättning för asylsökande
18-20 år på gymnasiet
Ersättningen gäller schablon för elever på nationellt program och betalas ut
i mån av medel. Lagändring från 1 juni 2018. Mer info här (2018-05-09).

Flödet från Språkintroduktion till vuxenutbildning stort
Enligt en ny rapport från Skolverket gick 47% av alla nyanlända elever som
påbörjade Språkintroduktionen 2011 och 2012 över till vuxenutbildning. Det
ställer höga krav på beredskap för att möta målgruppens behov särskilt
inom yrkesutbildningarna. Rapporten visar även att studie- och
yrkesvägledningen är central. Mer info här (2018-05-21).

Socialstyrelsen lägger upp ny vägledning kring
familjeåterförening
Texten förtydligar kommunens ansvar inför att en eller två föräldrar kommer
till Sverige på anknytning till ekb. Mer info här (2018-05-21).

Ersättningar och utlysningar
Vinnova
Vinnova satsar totalt 100 miljoner årligen i 10 år på att utveckla s.k. testbäddar inom offentlig sektor. Syftet är att främja innovativa lösningar för att
möta samhällsutmaningar. Testbäddarna ska ”stimulera förmågan och
viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala”. Offentliga aktörer, företag,
lärosäten och ideella aktörer kan söka. En första utlysning på 60 miljoner
ligger ute nu. Ansökan senast 13 sep 2018. Inget krav på medfinansiering.
Mer info här.

Länsstyrelsen
TIA-utlysning (Tidiga insatser för asylsökande) omgång 2, öppen 15 maj –
17 sep, 6.5 miljoner totalt. Kan detta vara intressant för oss med tanke på
Mottagandeutredningens förslag på ökat ansvar hos kommunen för asylsökande?
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Kommande kurser och konferenser











1 juni: Presentation integrationsrapport Skåne, KFSK, målgrupp i
huvudsak politiker i skånska kommuner
5 juni: Statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända, KFSK
8 juni: Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt
integrationsarbete, KFSK/BOSS arrangerar föreläsning med Mats
Tyrstrup, Handelshögskolan
11 juni: Länsstyrelsen Skåne seminarium om Samhälls- och
hälsokommunikation (SHK), Malmö
22 aug: ”Rätt att veta”-utbildning för anställda att samtala med
nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet, MUCF/Region
Skåne
19 sep: Strategiskt forum, tema ej klart, KFSK
15 nov: Strategiskt forum, tema utrikesfödda kvinnor, KFSK
5-6 dec: Konferens samverkan kring ekb, Socialstyrelsen/Skolverket, plats ännu ej bestämd
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