ASYL & SKYDD I SVERIGE

Den nya, tillfälliga lagen som trädde i kraft den 20 juli
2016 innebär att den som får flyktingstatus eller
alternativ skyddsstatus kommer att få ett tillfälligt
uppehållstillstånd istället för ett permanent.
Vid ansökan om asyl i Sverige före 24 november 2015
• Ensamkommande barn och familjer med barn under
18 år prövas enligt gamla lagen och får möjlighet till
permanent uppehållstillstånd, oberoende ”status”.
• Vuxna utan härvarande barn kan erhålla tillfälligt
uppehållstillstånd.
• Möjlighet till familjeåterförening i Sverige, oberoende
”status”.
Vid ansökan om asyl i Sverige efter 24 november 2015
• Sökande med flyktingstatus beviljas
tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år, samt har möjlighet
till familjeåterförening i Sverige. Efter 3 år gör
Migrationsverket en ny prövning av ärendet.
• Sökande med alternativ skyddsstatus beviljas
tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader och den
sökandes familj har endast i undantagsfall rätt att
flytta till den sökande i Sverige. Efter 1 år gör
Migrationsverket en ny prövning av ärendet.
• För att senare kunna få permanent uppehållstillstånd
måste den asylsökande ha en anställning som det går
att försörja sig på, som är anmäld till skatteverket och
som har villkor i linje med svenska kollektivavtal.

LAG OM BISTÅND

Från och med 1 juni 2016 förlorade man rätten till bistånd
där beslut finns om avvisning eller utvisning som inte
längre går att överklaga. Personen i fråga förlorar sin rätt
till dagersättning och rätt att bo i ett asylboende som
betalas av Migrationsverket. Lagändringen påverkar vuxna
personer som inte bor tillsammans med sina egna barn.
Ensamkommande barn som har ett beslut om avvisning
eller utvisning som inte längre går att överklaga påverkas
av lagändringen dagen de fyller 18 år.

GOD MAN
I flera kommuner finns stora behov av gode män till
ensamkommande barn. Som god man företräder du barnet
och hjälper till med tex myndighetskontakter, sjukvård och
ekonomi. Vill du bli god man? Kontakta din kommun!

PRAKTIK - ASYLSÖKANDE
De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt
om i Sverige, upp till 6 månader på en och samma
arbetsplats. Ingen ersättning eller lön får utbetalas under
praktikperioden. Innan en asylsökande kan börja
praktisera på ditt företag behöver du som arbetsgivare
skriva under ett avtal med Migrationsverket. Se
blanketten Underlag för avtal om praktikplats för
asylsökande på Migrationsverkets hemsida.

ARBETE UNDER VÄNTETID

En asylsökande person som är undantagen kravet på
arbetstillstånd har rätt att arbeta i Sverige utan
arbetstillstånd. Personens LMA-kort (ID-handling för
asylsökande) innehåller i så fall märkningen ”AT-UND”.
Ska du anställa någon som söker asyl är du skyldig att
anmäla det till Migrationsverket. Fyll i blanketten Anmälan
om anställning av asylsökande – för arbetsgivare som
anställer en asylsökande (nr 152011) som finns på
Migrationsverkets hemsida, och följ direktiven.

ARBETE - NYANLÄND
Ring Arbetsförmedlingen på 0771-416 416 och tryck 4
så får du hjälp att hitta rätt kompetens för praktik eller
jobb. Alternativt kontakta din lokala arbetsförmedling.

VIDARE FÖRDJUPNING
• På Migrationsverkets hemsida finner du alltid
uppdaterad, aktuell information, material, statistik,
mm. migrationsverket.se
• Rådgivningsbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk
rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening,
medborgarskap, mm. sweref.org
• Röda Korset har bred och djup erfarenhet av stöd till
människor på flykt, och användbart material.
redcross.se
• Equmeniakyrkan: equmeniakyrkan.se
(se Migration och Mångfald)
• Studieförbundet Bilda: bilda.nu
• Svenska Kyrkan: svenskakyrkan.se/migration
• Sveriges kristna råd: skr.org (se Migration)
• Öppna Kyrkan: EFKs egen resursbas för församlingar
som arbetar med asylsökande och nyanlända.
oppnakyrkan.se
• Sociala Missionen erbjuder kostnadsfri rådgivning i
frågor om asyl och familjeåterförening för familjer som
splittrats i flykt, samt frågor som gäller sociala och
ekonomiska rättigheter. socialamissionen.se

BIBEL & TRO
• Bibeln på fler än 80 språk:
www.alltombibeln.se/bibelfragan/bibtrans.htm
• Tre exempel på kristna radio- och TV-kanaler:
elam.com (farsi/persiska - Afghanistan)
sadayezindagi.com (dari, pashto - Iran)
sat7.org (arabiska, turkiska, persiska - Mellanöstern)

Välkommen att hämta och ta del av mer
material och information på våra hemsidor!

ASYL &
MIGRATION
- En liten ordlista Alternativt skyddsbehövande
Alternativ skyddsstatus kan den få som riskerar att straffas
med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
eller riskerar att skadas på grund av urskillningslöst våld med
anledning av väpnad konflikt och inte kan använda sig av
hemlandets skydd. Tillståndet är idag tidsbegränsat och
gäller i ett år (13 mån). Efter 1 år gör Migrationsverket en ny
prövning av ärendet.
Anläggningsboende (ABO)
Boende som Migrationsverket erbjuder den asylsökande
under väntetiden. (Tidigare flyktingförläggning.)
Asylsökande
Den som lämnat in en ansökan om asyl och väntar på beslut.
Bor på boende (ABO) eller hos vänner/familj (EBO).
AT-UND
Undantag från kravet att ha arbetstillstånd. Detta står i så
fall på den asylsökandes LMA-kort.
Dublinförordningen / Dublinförfarande
Samlad rubrik för regler som fastställer vilket EU-land (plus
Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz) som är ansvarigt för
den asylsökandes ärende, beroende på eventuella tidigare
visum och asylärenden i annat land. Den som flyr har inte
rätt att välja asylland.
Eget boende (EBO)
Boende under väntetiden, ordnat på egen hand (till exempel
hos familj eller vänner).
Ensamkommande barn
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år som kommer
till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare.
Etableringsersättning
Ersättning under etableringstiden.
Etableringsplan
Omfattar vanligtvis 24 månader, heltid. SFI, praktik,
samhällsorientering. Genom Arbetsförmedlingen.
Etableringssamtal
Efter erhållet uppehållstillstånd bjuds man in till ett första
etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen.
Flykting
Flyktingstatus kan den få som känner välgrundad fruktan för
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan
använda sig av hemlandets skydd.
Förvar
Frihetsberövande av person efter beslut om
avvisning/utvisning, om Migrationsverket ser risk att
personen håller sig undan. Kan även användas för att utreda
någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är
oklar.

Gènevekonventionen
1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga
ställning.
God man
En av kommunen utsedd person som skall ta tillvara ett
barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det.
HVB-hem
Ett Hem för Vård eller Boende. En verksamhet inom
socialtjänsten som kan ta emot enskilda under 18 år, tex
ensamkommande flyktingbarn, för omvårdnad, stöd
och/eller behandling i förening med ett boende.
Konversion / Konvertering
Att byta religion.
Kvotflykting
Utländsk medborgare som befinner sig under UNHCR:s
(FNs flyktingorgans) beskydd och erhåller
uppehållstillstånd, resa till och bostad i Sverige, enligt
svenska statsbudgetens flyktingkvot. UNHCR ansöker om
asyl å kvotflyktingens vägnar i samarbete med
Migrationsverket. Antalet kvotplatser till Sverige per år är
cirka 1900.
Laga kraft
När ett beslut inte (längre) kan överklagas.
LMA
Lagen om Mottagande av Asylsökande (med flera)
LMA-kort
ID-handling för asylsökande under väntetiden (utfärdas
av Migrationsverket).
Mottagningsenhet
Migrationsverkets mottagningsenheter runt om i landet
dit man vänder sig för frågor gällande sitt boende,
dagersättning, särskilt bidrag och återvändande.
Nyanländ
Person som har fått uppehållstillstånd. Erhåller cirka 300
kr om dagen i etableringsersättning. Är skriven i en
kommun och har fått ett svenskt personnummer.
Offentligt biträde
Juridisk hjälp som asylsökande i regel får, särskilt om
Migrationsverket bedömer att den sökande kan komma
att få nej på sin ansökan.
Papperslös
Någon som saknar tillstånd att uppehålla sig i Sverige.
PUT
Permanent UppehållsTillstånd
SFI – Svenska För Invandrare
Svenskundervisning
för den som erhållit uppehållstillstånd.
TUT
Tidsbegränsat UppehållsTillstånd
UAT
Uppehålls- och ArbetsTillstånd.

