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Mottagande av asylsökande en viktig del av arbetet med mänskliga rättigheter
Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem för
att söka trygghet i ett annat land. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse,
kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom.

Att kunna söka asyl och skydd i ett annat land är en av de
mänsklig rättigheter som stadgas i FN:s konvention om
mänskliga rättigheter. I mitten av oktober kom ett antal asylsökande till Halmstad med kort varsel.

Många missuppfattningar, men också nyfikenhet och en stor
vilja att hjälpa till och stödja de personer som har kommit
hit till oss har framförts de senaste veckorna. Även om det
är Migrationsverket som ansvarar för så väl för placeringen
som för kostnaden för de boende så är det viktigt för oss att
visa att Halmstad är en kommun som ställer sig positiv till
att ta emot asylsökande. Den kommunala organisationen har
gjort ett bra arbete med att välkomna dessa människor i en
svår tid i deras liv.

Vem är asylsökande?

Flera av de missuppfattningar som har framkommit rör varför personer söker asyl och vem som har rätt att få uppehållstillstånd. Därför vill vi klargöra detta och berätta vilket
ansvara kommunen har.
Asylsökande
är den som
”Det är
tar sig till ett
Migrationsverket
annat
land
som anordnar boenoch ansöker
om
skydd
de åt asylsökande
(asyl),
men
som ännu inte
har fått sin ansökan avgjord. Sverige har skrivit
under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att alla
personers ansökan om asyl ska prövas individuellt.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är
flykting enligt FN-konventionen men också till
”alternativt skyddsbehövande” i enlighet med EU:s
gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande enlighet med den nationella utlänningslagen.

Flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler
styr vad som anses som välgrundade skäl att få
asyl i ett annat land. Exempelvis är det förföljelse
på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk
uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet
till viss samhällsgrupp.
Även den som löper risk att straffas med döden, att
utsättas för kroppsstraff eller tortyr har rätt att få
skydd. Detsamma gäller om en person löper risk att
skadas på grund av en väpnad konflikt i det egna
landet.

Migrationsverkets ansvar och roll

I Sverige är det Migrationsverket som prövar människors rätt till asyl. Det är även Migrationsverket
som anordnar boende åt asylsökande under den

tid som utredningen pågår. Just nu finns ett stort behov av
tillfälliga boenden till asylsökande i Sverige eftersom antalet
personer som har kommit hit på grund av krig och förföljelse är större än det var de senaste 10-15 åren.
De största grupperna av asylsökande är från Syrien, Eritrea,
Afghanistan och Somalia. Migrationsverket begär in anbud
och upphandlar boenden direkt från olika privata aktörer,
som man sedan skriver avtal med. I mitten av oktober kom

”Varje nyanländ ska ...få
professionellt stöd för
att så snabbt som möjligt
lära sig svenska och
komma i arbete”

drygt 60 personer till ett tillfälligt boende i Frösakull och i
vecka 43 kom de första asylsökandena till boendet på Vallås.
Asylprocessen för en enskild person tar cirka 4 månader. När processen är
klar får sökanden veta
om han eller hon får
stanna i Sverige och
får
uppehållstillstånd eller om skälen
till asyl inte var tillräckligt starka, ett avslag.

Av de personer som kommit hit vet vi idag inte hur många
som vill stanna i Halmstad. En del kanske vill bo med släktingar eller ordnar boende på egen hand på en annan ort.

Olika myndigheter ansvarar för olika delar i asylprocessen.
Om du är intresserad av att veta mer om det hittar du mer
information på Migrationsverkets webbplats.

Både skyldigheter och rättigheter

Sedan den 1 december 2010 är det arbetsförmedlingen som
ansvarar för nyanlända invandrares etablering i arbets- och
samhällslivet. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som
gäller i Sverige.
Det innebär att kommunerna inte längre har ett samordningsansvar för introduktionen. Kommunen har ändå viktiga uppgifter när det gäller till exempel svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning, bostadsförsörjning
och insatser för barn och unga. Kommunen erbjuder också
samhällsorientering till nyanlända. För dessa insatser får vi
ersättning från staten.

Kommunen har också
ett ansvar

Eftersom det är Migrationsverket som ansvarar för att ordna
boenden och som betalar för de
asylsökande är kommunens roll
initialt ganska liten. Kommunen kan
exempelvis
inte påverka hur många som kommer eller när. Kommunens kanske viktigaste uppgift är till en början att ordna
med skolgång, förskola och på annat sätt stödja barn och
unga.

När en person har fått uppehållstillstånd kan kommunens
roll dock bli en annan. Varje år tecknar kommunen avtal
med staten via Länsstyrelsen om att ordna boende för ett
antal flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Enligt årets
avtal ska Halmstads kommun ta emot och ordna bostad åt
80 personer. Ytterligare 20 personer ska tas emot om dessa
kan vara inneboende hos släktingar/vänner.
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Mer information?

Invandring berikar, men alla
kan vi i svåra tider behöva
hjälp och stöd för att komma
in det samhälle vi har flyttat till.
Arbete är en av de viktiga parametrarna och därför är det så viktigt
att etableringsarbetet fungerar väl. Om du är intresserad av mer information
om det som görs för
att underlätta etableringen, kan du läsa om
det ett faktablad som
har getts ut av regeringskansliet.

På Halmstads kommuns webbplats finns också information
och svar på vanliga frågor som har inkommit samlad.

Där kan du också hitta information om hur du som är intresserad av att hjälpa till kan göra det. Kommunen samarbetar
med ett flertal frivilligorganisationer när det gäller exempelvis insamling av kläder, Leksaker och andra förnödenheter.
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