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Aktuellt om ensamkommande barn
 2012 sökte 3 578 barn och ungdomar asyl (17 % flickor)
 Somalia och Afghanistan utgör de största nationaliteterna. Ökning från
norra Afrika
 74 % får put i första instans (82 % Dublinärenden)
 22 % av dem är placerade i familjehem hos släkt och anhöriga s.k. ebo
 Ca 245 kommuner har ett mottagande inklusive ebo
 Prognosen för 2013 är 4000 ensamkommande barn (3800-4300)
 Fortsatt stort tryck på ankomstkommunerna. Många barn/ungdomar
får PUT i ankomstkommunen

forts. ekbu
 Socialstyrelsens vägledning för socialtjänstens arbete med
ensamkommande beräknas vara färdig ?
 Socialstyrelsen ger Migrationsverket stöd i arbetet med att säkra
medicinska åldersbedömningar för barn i övre tonåren(SoS hemsida).
SKL ingår i arbetsgrupp om organiseringen.

 Socialstyrelsen genomför en kartläggning under hösten 2012 av barn
med uppgivenhetssyndrom.
 Tvångslagstiftning, lagrådsremiss om en månad?
 Folkhögskolespåret – kan folkhögskola, kommuner och länsstyrelsen
samverka kring de ensamkommande ungdomarna? (ls Skåne,
Trelleborg, Malmö och Vellinge) www.folkhogskolesparet.se

Aktuellt om asyl- och
flyktingmottagandet
 18 791 individer som omfattas av den statliga
ersättningsförordningen kommunplacerades under 2012
 Ca 12 576 av de asylsökande fick permanent uppehållstillstånd
2012, vilket utgör 34 % av de sökande
 Endast ett fåtal fick tidsbegränsat uppehållstillstånd
 Majoriteten kom från Afghanistan, Somalia och Syrien

forts.
 2013 förväntas 54 000 personer ansöka om asyl i Sverige
 26 000 beräknas få uppehållstillstånd
 14 000 anhöriga
 1 900 kvotflyktingar
 5 500 väntar på kommunplats sedan årsskiftet
 = 48 000 som behöver kommunplats under 2013

forts.

forts.
 Etableringsuppdraget, vad händer efter 24 månader?
 Enligt Arbetsförmedlingens prognos så kommer 70 % att vara
fortsatt inskrivna som arbetssökande

 Jobb och utveklingsgarantin/jobbgarantin för ungdomar– vilka
kommer att ingå – hur påverkar tillfälligt arbete, sjukskrivning mer
än 30 dagar eller föräldraledighet?
 Prestationsförmåga – arbetsförmåga?

Aktuellt från regeringen:


Prestationsbaserad grundersättning



Ersättning för tomhyror (12 000 kronor), (1 februari 2013)



Utvidgad målgrupp för etableringsreformen, 6 år istället för 2 år (1 jan 2014)



Krav att flytta till lämpligt arbete



Arbete inom etableringsplan max 6 månader med bibehållen ersättning
(1 oktober 2012)



Fribeloppet på 8000 kronor per månad tas bort (1 oktober 2012)



Praktiskt basår och arbetsträning – nya insatser på AF för de med kortare utbildning än 9 år (1 februari
2013)

Aktuellt på SKL
 En avdelningsöverskridande projektgrupp för frågor som rör asyl- och
flyktingmottagandet.
 Kommunnätverk bestående av 14 kommuner , ett hållbart asyl- och
flyktingmottagande:

- bosättning
- ersättningar
- underlätta samverkan, vilka förutsättningar finns för samarbete mellan
olika myndigheter och kommuner samt kommuner emellan?
- ensamkommande barn och ungdomar

 Samverkan mellan berörda myndigheter, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Länsstyrelserna och Migrationsverket i samråd med SKL.
Exempel: arbetsgrupper (bosättning, insatser, stödmaterial), Migrationsverkets
ersättningar.

