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Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är en Powerpoint-presentation som med hjälp av 16 bilder beskriver olika aktörers ansvar för nyanlända asylsökande som kommer till en kommun. Den innehåller grundläggande information med talepunkter på anteckningssidorna. Migrationsverkets kommunikationsenhet har tagit fram presentationen för att underlätta för den som vill ge allmän information om vad som gäller när asylsökande kommer till en ort. Presentationen får användas fritt.



Flyktingsituationen idag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den senaste tidens stora ökning av människor som söker skydd i Europa är historisk. Sedan i slutet av juli anländer tusentals människor dagligen till EU, via Turkiet till Grekland och vidare genom västra Balkan. Utvecklingen sätter stora och helt nya krav både på EU-samarbetet och på Sveriges förmåga att ta emot alla de människor som söker skydd här. år har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan i somras har antalet asylsökande ökat kraftigt, och under oktober har Migrationsverket registrerat över 9 000 asylsökande per vecka.Enligt Migrationsverkets beräkningar kommer 140 000 - 190 000 söka asyl i Sverige under 2015, varav 29 000 - 40 000 ensamkommande barn. För 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000 - 33 000 ensamkommande barn. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge de asylsökande som kommer ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – i uppdrag att samordna ansvariga aktörers insatser för att hantera flyktingsituationen i Sverige.�Till den som presenterar: Hänvisa gärna vidare till Migrationsverkets webbplats där man kan följa den senaste statistiken på antalet asylsökande per vecka. 



Migrationsverkets uppdrag

• Pröva ansökningar från personer som vill 
besöka eller bo i Sverige, söka asyl eller 
ansöka om svenskt medborgarskap.

• Ordna boende för asylsökande under tiden de 
väntar på ett beslut. 

• Betala ut statlig ersättning till kommuner och 
landsting.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Migrationsverket har många uppdrag. Migrationsverket ska pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket ska också ordna boende för asylsökande under tiden de väntar på ett beslut. I denna presentation fokuserar vi de som ansöker om asyl i SverigeMigrationsverket behöver hyra lägenheter eller annat boende på många orter i Sverige. Migrationsverket äger inga egna bostäder och kan hyra av vilken fastighetsägare som helst utan att behöva begära tillstånd från kommunen. Dock är det viktigt att alla på orten, både kommunen, frivilligorganisationer och privatpersoner samverkar för att det ska fungera på bästa möjliga sätt. Migrationsverket betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Ersättningen ska täcka alla kostnader för de asylsökandes vistelse i kommunen. Kommunen ska inte behöva skjuta till några extra bidrag. 



FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 14;

”Envar har rätt
att i andra länder 
söka och åtnjuta 
fristad från 
förföljelse”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sverige har skrivit under alla konventioner som handlar om mänskliga rättigheter. Barnkonventionen, Europakonventionen och Genève-konventionen är de mest kända. Genom dessa konventioner har Sverige lovat världen, och FN, att ge skydd till den som behöver. Att värna asylrätten är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna.



FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter

Riksdag och regering beslutar om 
lagar och ger Migrationsverket sitt 
uppdrag

Migrationsverkets uppdrag

Mänskliga rättigheter grunden för 
Migrationsverkets uppdrag

Presentatör
Presentationsanteckningar
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är inarbetade i den svenska utlänningslagen som riksdag och regering har stiftat, den svenska utlänningslagen bygger på dessa konventioner.  Den nuvarande lagstiftningen gäller från 2006.Migrationsverket är den myndighet i Sverige som har fått regeringens uppdrag att fatta beslut i asylärenden. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Om den asylsökande inte kan ordna sitt boende själv ska Migrationsverket ordna bostad. Att värna asylrätten innebär att de som har rätt till asyl, enligt utlänningslagen, ska få skydd i Sverige. Övriga, som inte har behov av skydd enligt utlänningslagen, ska lämna landet. De som får rätt att stanna har rätt att ta hit sin nära familj (make/maka och barn under 18 år).Det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.



Olika skäl att komma till Sverige 2015
Kvottuttagna 2 %

Presentatör
Presentationsanteckningar
2015:Arbetsmarknadsskäl 16 975 personerEU/EES 2 791 personer (* I maj 2014 slutade Migrationsverket att registrera EU-medborgare.)Familjeanknytning 43 414 personerFlykting- och asylskäl 34 765 personerGäststudenter 7 874 personerKvotuttagna 1 880  personerTotalt 109 235 personer
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				Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.







Vilka är det som kommer?

Totalt kom 162 877 personer

De största grupperna asylsökande under 2015 

Syrien 51 338 personer
Afghanistan 41 564 personer
Irak 20 858 personer 
Statslös 7 716 personer
Eritrea 7 233 personer
Somalia 5 465 personer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sverige fortsätter att vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande. Statistik från IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees), visar att Sverige under 2015 var det näst största mottagarlandet i Europa, efter Tyskland.Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år – nästan 163 000 personer. Oktober månad går till historien som den månad då Sverige tog emot flest asylsökande någonsin – 39 196 personer.Tidigare år: Under 2014 kom 81 301 asylsökande vilket är en ökning med nästan 50 procent mot året innan. 



Antal asylsökande 2010- oktober 2015

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om vi tittar tillbaka på åren som gått så har antalet asylsökande ökat år efter år. Under 2011 var antalet 30 000, 2012 var antalet 43 259, 2013 var antalet 54 259 och antalet asylsökande 2014 var 81 300. Vid årsskiftet 2014/2015 var 52 674 inskrivna i mottagningssystemet.  79 387 personer bodde i Migrationsverkets regi. cirka 12 460 personer hade uppehållstillstånd och väntade på att få ett boende i en kommun (kommunplacering).Fram till och med den sista september 2015 har 73 079 personer ansökt om asyl i Sverigevar 108 557 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystembodde drygt 74 000 i Migrationsverkets regihade cirka 13 000 personer uppehållstillstånd och väntade på en kommunplacering.



Under väntetiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom mottagandet av asylsökande erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet.



Den asylsökandes väg

Presentatör
Presentationsanteckningar
1. En person ansöker om asyl hos Migrationsverket som prövar ansökan. 2. Migrationsverket fattar beslut. Den asylsökande har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor. Han eller hon skickar sitt överklagande till Migrationsverket som prövar beslutet igen. Om beslutet står fast lämnar Migrationsverket överklagandet till en migrationsdomstol, som då prövar ärendet.3. Dom hos en migrationsdomstol4. Den asylsökande kan ansöka om prövningstillstånd inom tre veckor. Om den asylsökande får prövningstillstånd  prövar Migrationsöverdomstolen ärendet. Den som inte får prövningstillstånd måste återvända hem. Även Migrationsverket kan ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen.5. Dom hos Migrationsöverdomstolen. Beslutet har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.Självmant återvändandeAtt återvända självmant innebär att personen på eget initiativ väljer att återvända eller åtminstone accepterar beslutet att han eller hon inte får stanna i Sverige.  Den som har fått ett avvisnings-eller utvisningsbeslut som trätt i kraft enligt lagen (lagakraftvunnet beslut) är skyldig att lämna Sverige. Det förväntas av personen att han eller hon respekterar beslutet och i första hand försöker ordna hemresan själv och se till att giltiga ID- och resehandlingar finns. Mottagningsenheten på Migrationsverket hjälper till att förbereda och ordna resan om det behövs. Om personen inte återvänder självmant överlämnar Migrationsverket ärendet till polisen. Utresan blir då en uppgift för polisen (återvändande med tvång). Den som väljer att återvända självmant har, i vissa fall, möjlighet att ansöka om olika typer av stöd.



Olika former av boende för asylsökande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Eget boendeAsylsökande kan välja att ordna ett eget boende, både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd, det kan exempelvis vara hos anhöriga eller vänner.AnkomstboendenDet första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.Migrationsverket driver ankomstboendet. Ankomstboenden bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen. Privat leverantör driver ett tillfälligt ankomstboende för asylsökande som inte får plats på Migrationsverkets ordinarie ankomstboenden. Avtal på några veckor upp till sex månader tecknas med privata leverantörer som även ansvarar för mat och annat praktiskt på boendet. Det kan vara exempelvis tidigare hotell eller vandrarhem.Kommunen driver ankomstboendet (kommunernas evakueringsplatser). Om Migrationsverkets och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. Det kan vara gymnastikhallar, skolor eller anläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar. Länsstyrelser och kommuner har inventerat var lokaler finns och erbjudit Migrationsverket att använda dem vid behov. Varje kommun har själv ansvar för att ställa i ordning och ta emot asylsökande på evakueringsplatserna. Migrationsverket ser till att fördela asylsökande till platserna så att alla får tak över huvudet. Annan myndighet driver ankomstboendet så kallade beredskapsplatser. Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning beredskapsplatserna som exempelvis kan vara i Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar. Dessa kan användas upp till en månad. Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är slut kan asylsökande få komma att bo tillfälligt i tältboenden. �AsylboendenNär asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Migrationsverket hyr lägenheter eller kollektivt boende som kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter. Vanligast idag är att en privat leverantör driver anläggningsboendet, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören. Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar.  �Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger. Processen mellan att Migrationsverket får information om ett boende, inspekterar boendet och skriver avtal med hyresvärden, går ofta mycket fort. Ofta är tidsramen mycket knapp men myndigheten är angelägen om att ge information till berörda kommuner så långt det är möjligt.Vid uppehållstillståndDen som får uppehållstillstånd och som inte kan ordna sitt boende anvisas plats i en kommun som har överenskommelse med staten om flyktingmottagning. 



Ensamkommande barn

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt Migrationsverkets beräkningar kommer 29 000 - 40 000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige under 2015. För 2016 ligger beräkningarna på 16 000 - 33 000 barn.När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet med socialtjänstlagen ett tillfälligt boende i den kommun (ankomstkommun) där det ger sig till känna för svensk myndighet. De flesta ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ger sig till känna i någon av de kommuner där Migrationsverket har kontor där barnen kan ansöka om asyl. När ett ensamkommande barn söker asyl anvisar Migrationsverket en kommun ska ansvara för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om barnet har rätt att stanna i Sverige. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården. Kommuner och landsting kan få ersättning från staten för kostnader de har för asylsökande, till exempel ersättning för barn i skola samt akut sjukvård och hälsokontroller.Mer information om hur en anvisning till kommun går till finns på Migrationsverkets webbplats http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Anvisningskommun.html . På webbplatsen finns även information om asylprocessen för barnen http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man.html.



LandstingetMigrationsverket

Kommunen

Presentatör
Presentationsanteckningar
MigrationsverketUnder väntetiden skrivs den asylsökande in vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter. Asylsökande som kan ordna sitt eget boende, t ex hos vänner och släktningar, får bosätta sig var de vill under tiden de väntar på beslut. Övriga bor, utan kostnad, i en lägenhet eller annat boende som Migrationsverket hyr. I de flesta fall delar man lägenheten med andra asylsökande och man kan inte själv bestämma var man ska bo. LandstingVuxna asylsökande har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Exempel på vård som inte kan vänta är insulin till diabetiker.  Det är landstinget som beslutar om den vård som den asylsökande kan få. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, förebyggande barna- och mödravård samt vård enligt den svenska smittskyddslagen. Den asylsökande betalar en reducerad avgift för vården.Vuxna asylsökande har även rätt till akut tandvård. Vid besvär ska personen kontakta Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget hänvisar till. Barn får samma sjukvård och tandvård som svenska barn.Alla erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning. Det är sjukvården, ofta vårdcentralen där man bor som gör hälsoundersökningen. KommunAsylsökande barn har rätt till allmän förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor där möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn i kommunen.Kommuner och landsting får ersättning via Migrationsverket som ska täcka kostnaderna för asylsökande barns och ungdomars skolgång.Ersätts inte med statlig ersättningKommunen ansvarar för stödinsatser enligt socialtjänstlagen som inte har motsvarighet i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och som inte avser ekonomiskt stöd för boendekostnader till exempel hemtjänst. 



Dagersättning från Migrationsverket:

• 71 kr/dag för ensam vuxen
• 61 kr/dag och person för par
• 37– 50 kr/dag för barn

Försörjning under väntetiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Har den asylsökande inga pengar eller andra tillgångar kan han eller hon söka dagersättning. Ersättningen ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Han eller hon kan också söka särskilt bidrag för till exempel vinterkläder och glasögon.�Ersättning 71 kr/dag för vuxna ensamstående 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll 37 kr/dag för barn upp till 3 år 43 kr/dag för barn 4-10 år 50 kr/dag för barn 11-17 år (från och med tredje barnet halveras ersättningen) En asylsökande som kan visa sin identitet (eller som medverkar till att försöka få fram id-dokument) har rätt att arbeta, det vill säga att de är undantagna från kravet på att ha arbetstillstånd och kan då ta ett arbete på den öppna marknaden. Den som har arbete får inte ha kvar dagersättningen och måste betala skälig ersättning för boendet om de bor i Migrationsverkets boende.



LMA-kort och bankkort

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom en månad från inskrivningen informerar Migrationsverket den asylsökande om vad det innebär att vara asylsökande i Sverige. Förutom asylprocessen får de allmän information om Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter de har. LMA-kortet visar att personen är asylsökande. Om den asylsökande har rätt att arbeta framgår det av LMA-kortet att han eller hon inte behöver arbetstillstånd (är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd - AT-UND).Dagersättningen sätts in på ett bankkonto och den asylsökande får tillgång till pengarna via ICA:s kontantkort.



Flera ansvarar för mottagandet 
av de som får stanna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är många aktörer i samhället som är involverade i mottagandet av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Den som får uppehållstillstånd och som inte kan ordna sitt boende anvisas plats i en kommun som har överenskommelse med staten om flyktingmottagning. Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om platser för mottagande. Arbetsförmedlingen ska matcha individens förutsättningar med möjligheterna att få arbete på orten. De har uppdraget, enligt etableringslagen, att se till att en flykting, och hans eller hennes anhöriga som har fått uppehållstillstånd kan genomföra aktiviteter enligt en etableringsplan. Kommunen har ansvar för att erbjuda svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering inom ramen för etableringsplanen. Etableringslagen utökas�Från den 1 januari 2014 gäller att flyktingars anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. På Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se finns lista över kommuner i respektive län som har överenskommelser om flyktingmottagning.



Kommunerna får ersättning

Kommunerna har rätt till statlig ersättning för 
asylsökande som fått uppehållstillstånd som:

• flykting
• skyddsbehövande
• eller på grund av särskilt ömmande omständigheter 

Samt anhöriga till ovanstående grupper, som söker inom 
viss tid.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommuner har rätt till statlig ersättning för asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Den statliga ersättningen är reglerad i en förordning (2010:1122).-----------------------------------------------------------------------------------------------------För den som vill veta mer:Det gäller även kvotflyktingar (uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR) som vi inte tar upp i detta material.  Läs mer på sidorna http://www.migrationsverket.se/info/495.html Där finns bland annat en Powerpoint som beskriver en kvotflyktings väg till Sverige.Länk även till en grafik om kvotprocessen: http://www.migrationsverket.se/download/18.360b720f1334128467780007415/affish_a3+slutversion+svenska.pdf



www.migrationsverket.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
På Migrationsverkets webbplats finns utförlig information som riktar sig till olika samhällsaktörer. Under rubriken Skydd och asyl i Sverige finns också filmer som riktar sig till asylsökande, där man kan följa alla steg som den asylsökande ska följa efter att ha gjort en asylansökan.
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