Välkomna!
Nyanlända ungas förutsättningar för
studier och arbetsliv
2 oktober Hudiksvall

Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg.
Integration Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till en social hållbar
samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i
Gävleborg.
I Integration Gävleborg ingår Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner.
Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.
Läs på på webbsidan www.integrationgavleborg.se
Nordanstigs kommun och länets kommuner, flyktingverksamheterna, söker gemensamt om
projektmedel för insatser. Länsstyrelsens §37 medel finansierar projektet för att utveckla
samverkan och mottagande av nyanlända.

NYANLÄNDA UNGAS FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR STUDIER OCH ARBETSLIV
09.15 Inledning
Socialtjänstens och flyktingenhetens ansvar för olika målgrupper
Emanuel Hort, Länsstyrelsen och Bente Sandström, samordnare kommunernas
flyktingenheter Gävleborg
09.30 Unga nyanlända och ensamkommande barn och unga - förr och nu
Aktuellt läge gällande antal unga nyanlända, ensamkommande barn och unga,
gymnasielagen och prognosen framåt.
Kenneth Andersson, Migrationsverket
10.15 Förmiddagsfika
10.45 Unga vuxna med migrationsbakgrund, om skolmisslyckanden och övergången
mellan skola och arbete
Michael Lindblad, Umeå Universitet, disputerade 2016 och har bidragit till DELMIS
sammanställning med avhandlingsnytt 2018:6 med sin avhandling.

12.00 Lunch (bekostas av var och en)

NYANLÄNDA UNGAS FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR STUDIER OCH ARBETSLIV
13.00 Forts. program
Folkhögskolornas roll och möjligheter samt Folkhögskolespåret
Bengt Viksten, rektor Forsa Folkhögskola
Gymnasie, introduktionsprogram, sfi och vuxenutbildning
Anders Olsson, rektor CFL Hudiksvall
Ungas möjlighet till arbete
Vilket stöd och vilka insatser kan Arbetsförmedlingen ge inom ramen för deras
uppdrag. Hur ser samverkan ut med olika studieformer, vilka krav ställs på den unge
nyanlände, vilka ersättningar kan ges för vilka insatser?
Lina Westerlberg, Arbetsförmedlingen
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Så här arbetar Räddar Barnen med att motverka hemlöshet för nyanlända unga
och deras syn på hur målgruppen har det
Malin Ahola, Rädda Barnen
15.45 Dagen avslutas

Nyanlända ungas förutsättningar
för studier och arbetsliv

Kommunernas ansvar för
olika målgrupper

Definitioner
flykting

asylsökande

ensamkommande barn
(och unga?)

nyanländ

Stat och kommun
• Staten har det grundläggande ansvaret
för att ta emot människor på flykt...
• …men delar av mottagandet är
delegerat till kommunerna.

Ansvarsfördelning stat/kommun
Staten

Kommunerna

Asylprövning (MiV)

Bostadsförsörjning (generellt)

Boende och ekonomi under
asyltiden (MiV)

Bosättning för anvisade efter
uppehållstillstånd

Ersättning till kommunerna för
mottagande (MiV)

Utbildning barn och unga

Etableringsinsatser efter
uppehållstillstånd (AF)
Samordning och
kapacitetsfrämjande (Lst)

SFI och vuxenutbildning
Boende och övrigt bistånd för
ensamkommande barn under
asyltiden
Boende och övrigt bistånd för
ensamkommande barn och unga
med uppehållstillstånd

Ensamkommande barn
”…barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är
skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”
(LMA)

Ett fyrdelat föräldraskap
• Socialsekreteraren utreder och följer upp
placering
• Boendepersonal/familjehem ansvarar för den
praktiska omsorgen
• God man ställföreträdande vårdnadshavare
juridiskt, ekonomiskt
• De verkliga föräldrarna – vilken roll har de och
vilken roll erbjuds de att ha?

Kort om gymnasielagen
• Omfattar en del av de som kom 2015, drabbades
av långa handläggningstider och han fylla arton år
innan beslut – och därmed fick avslag.
• Unga vuxna med särskilt UT för studier.
Kommunen får samma ersättning som för andra
ensamkommande unga, men de är ej anvisade till
kommun och är därmed att betrakta som
”självbosatta” – d.v.s. ej obligatoriskt ansvar för
kommunen att bistå med boende.

