
Flykting- 
mottagande i 
Bjuvs kommun
Hur kan du göra för att hjälpa till?



Olika begrepp
– vad betyder..
Ankomstboende är boende för asyl-
sökande som precis har kommit till 
Sverige.

Asyl. Ett uppehållstillstånd som en 
utländsk medborgare har fått eftersom 
han eller hon är flykting enligt utlän-
ningslagen.

Asylsökande är en utländsk medborg-
are som efter att ha tagit sig till Sverige 
ansöker om skydd mot förföljelse.

Ensamkommande barn och ungdomar 
är personer under 18 år som kommer 
till Sverige utan föräldrar eller annan 
vårdnadshavare.

Eget boende, EBO. Under väntetiden 
kan en asylsökande välja att ordna 
boendet på egen hand, till exempel hos 
släkt eller vänner.

Flyktingkvot. Det antal flyktingar som 
regeringen beslutat att Migrationsver-
ket under ett år ska vidarebosätta till 
Sverige

HVB. Hem för vård eller boende. 
Gruppboende med personal dygnet 
runt. Många av våra ensamkomman-
de barn och ungdomar bor på ett 
HVB-hem.  

Permanent uppehållstillstånd. När 
en flykting får permanent uppehålls-
tillstånd har hon eller han rätt att bo, 
arbeta och leva här på samma villkor 
som alla andra som är bosatta i Sverige.

Du hittar fler begrepp på Migrations-
verket webbplats: www.migrationsver-
ket.se

Kort om olika
myndigheters ansvar
Kommunerna i Sverige ansvarar förvatt 
ta emot av nyanlända flyktingar som 
har fått uppehållstillstånd i Sverige 
praktiskt hjälpa till att hitta bostad  
undervisa i svenska och samhällsorien-
tering betala ut försörjningsstöd innan 
eller som komplement till etablerings-
ersättning erbjuda förskola, skola och 
fritidshem ge socialt stöd och service

Migrationsverket ansvarar för uppe-
hälle och boende för flyktingar som 
kommer till Sverige och söker asyl

Arbetsförmedlingen ansvarar för att 
samordna de insatser till vuxna som 
behövs för att de ska kunna etablera sig 
i landet ta beslut om etableringsersätt-
ning till den nyanlände

Just nu kommer det många människor till Sverige som 
är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. 

I denna folder har vi samlat information om hur vi i Bjuvs 
kommun arbetar med mottagandet, vilket ansvar vi har och 

hur du som invånare kan hjälpa till och bidra.



Så funkar 
flyktingmottagandet
Migrationsverket har det stora ansva-
ret för människor som söker asyl. När 
de beslutat om asyl blir personen an-
visad till någon av de 290 kommuner-
na som vi har i Sverige. Under själva 
asylprocessen är kommunens roll att 
vägleda, hänvisa och informera. 

Mottagande i 
Bjuvs Kommun
Bjuvs kommun arbetar med dessa 
flyktinggrupper:
•  Ensamkommande barn och unga 
•  Vuxna nyanlända som har fått   
 permanent uppehållstillstånd och  
 omfattas av etableringsreformen  
 och som är bosatta i Bjuvs kommun.
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Bjuvs kommun har tecknat avtal med 
Länsstyrelsen om att erbjuda plats 
för 30 flyktingar med permanenta 
uppehållstillstånd per år i kommu-
nen. Avtalet gäller vuxna och barn 
som kommer med sina föräldrar och 
har uppehållstillstånd. Sedan tidigare 
kommer ensamkommande barn till 
kommunen. 

Nyanlända med uppehållstillstånd 
som bor kvar på Migrationsverkets 
boende ska erbjudas en kommunpla-
cering om de inte kan lösa boendet på 
egen hand. Det finns idag ett större 
antal personer med uppehållstillstånd 
boende i Migrationsverkets boenden 

Avtal om flyktingmottagande
som väntar på en kommunplacering. 
Ett avtal om mottagande av nyanlän-
da innebär rent praktiskt att vi som 
kommun meddelar Migrationsverket 
när en ledig bostad finns. Migrations-
verket erbjuder därefter denna plats åt 
en person eller en familj beroende på 
bostadens storlek.

Först när en nyanländ har boende 
ordnat och folkbokfört sig på adres-
sen kan etableringen starta i form av 
insatser så som att studera ”svenska 
för invandrare”. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för etableringen under de 
första två åren då man som nyanländ 
även får etableringsersättning.

Bjuvs kommuns ansvar i etableringsplanen
Kommunen ska erbjuda SFI, samhällsorientering och vid behov 
andra insatser i kommunens regi. Barnen ska erbjudas plats i 

förskola och skola. 

Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl

Inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden
Flyktingarna bor i Migrationsverkets boenden eller i eget boende 

(till exempel via släktingar eller vänner). Många kommuner erbjud-
er plats på en ankomstboende (transitboende) där asylsökande 
kan bo tillfälligt innan de får plats på något av Migrationsverkets 

anläggningsboenden.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd
Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om 
hur många flyktingar som kan anvisas till varje kommun och där-

med ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.

Arbetsförmedlingen har uppdraget att samordna
En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda 

den nyanländas etablering i samhället.

Samma rättigheter och skyldigheter
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter 

och skyldigheter som övriga medborgare.



Vill du hjälpa till?
Många invånare hör av sig till oss och 
vill bidra och hjälpa till. Här kan du 
läsa hur du kan hjälpa nyanlända vux-
na och ensamkommande barn i kom-
munen. Tack för ditt engagemang!

Skänka kläder och saker
Har du hela saker och/eller kläder 
du vill skänka till barnen och ungdo-
marna? Kontakta Daniel Johansson, 
sektionschef telefon 0733- 60 49 42. 

Bli språkvän
Som språkvän kan du hjälpa en 
nyanländ att få en bra start i sitt nya 
hemland, samtidigt som du lär känna 
en ny kultur. Du och den nyanlända 
bestämmer tillsammans när ni ska 
träffas och vad ni vill göra utifrån era 
intressen. Ni kan till exempel ta pro-
menader, en fika eller annat ni tycker 
är roligt. Vi parar ihop er efter era 
intressen. Kontakta flyktingsamord-
nare Carina Olofsson telefon 042- 458 
55 17.

Språkcafé
Passa på att lära känna nya vän-
ner.  Varje torsdag kl 13-15 träffar 
människor från alla världens hörn 
för att dricka kaffe och träna svenska. 
Välkommen på språkcaféet på Bjuvs 
bibliotek.

Familjehem
Som familjehem öppnar du ditt hem 
för ensamkommande barn/ungdo-
mar. Det kan handla om såväl längre 

som kortare uppdrag. Ring 042-458 
51 00 och fråga efter den som är an-
svarig för familjehem
 
God man
Att vara god man för ensamkomman-
de barn innebär att företräda barnet. 
Det betyder att den gode mannen har 
rätt och skyldighet att bestämma i alla 
frågor som rör barnets angelägenhet-
er, personliga, ekonomiska och rättsli-
ga. Som god man fungerar du som en 
spindel i nätet och ska se till att barnet 
får en bra första tid i Sverige Är du 
intresserad av att vara god man? Ring 
kommunens växel telefon 042-458 50 
00 be att få tala med överförmyndar-
handläggaren. 

Frivilligorganisationer

Rädda barnen
Rädda Barnen är en barnrättsorgani-
sation som arbetar för barns rättig-
heter enligt barnkonventionen. Vi 
arbetar med läxhjälp och insamlingar. 

 Kontakt: Clary Warneryd 
 Telefon: 042- 73402
 E-post: clary.warneryd@telia.com

Svenska kyrkan
På församlingarnas olika hemsidor 
finns information om hur du kan 
bidra till Svenska kyrkans hjälparbete 
bland flyktingar och mer information 
om olika aktiviteter som anordnas. 

 http://www.svenskakyrkan.se/bjuv
 http://www.svenskakyrkan.se/ekeby

HVB-hem
Ett HVB-hem är ett hem för vård eller 
boende. Flera av barnen och ungdo-
marna som kommer till Bjuvs kom-
mun får sitt boende på ett HVB-hem. 
Barnet börjar då så fort som möjligt 
i skolan för att lära sig det svenska 
språket och få en meningsfull vardag. 
Barnet har också möjlighet att testa på 
olika föreningsaktiviteter, till exempel 
fotboll, brottning eller börja spela ett 
instrument på musikskolan.

Hur gamla är barnen och
ungdomarna som flyttar in?
Barnen och ungdomarna är upp till 
18 år gamla.
 
Finns det personal
på HVB-hemmen?
HVB-hemmen är bemannade dygnet 
runt med utbildad personal, till exem-
pel socionomer och behandlingspeda-
goger. Personalen hjälper ungdomar-
na med vardagliga saker som läxhjälp, 
kontakt med myndigheter, tandläkare, 
läkare och samtalskontakt.

Ensamkommande barn
De flesta barn som kommer ensamma 
till Sverige har flytt från länder som är 
mycket instabila. Barnen söker skydd 
och möjlighet till ett liv i säkerhet och 
söker därför asyl i Sverige. 

Ensamkommande barn är inte en 
homogen grupp, utan alla har varit 
med om olika saker och har olika 
behov. En del barn har skiljts från sina 
föräldrar under olika händelser och 
vet inte var föräldrarna är eller om de 
lever. En del barn har levt länge på 
flykt. 

Många barn har bevittnat krig och 
varit utsatta för våld och övergrepp av 
olika slag. Många barn har inte själva 
tagit beslutet att fly. Istället har ofta en 
förälder eller annan släkting beslutat 
att barnet ska fly från en mycket svår 
levnadssituation. 

Gemensamt för barnen och ungdo-
marna är att de befinner sig i en utsatt 
situation och de därför behöver tas 
emot väl när de kommer till Sverige. 
Många av barnen som kommer är 
pojkar och det finns flera olika skäl 
till det. Ett är att föräldrarna skickar 
iväg pojkarna för att ge barnen en 
framtid där militärtjänst inte blir en 
del av barnets liv. En militärtjänst i 
ett krigsdrabbat land leder till att du 
som soldat blir direkt påverkad och 
delaktig i vad ett krig innebär.
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