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Lokala exempel på anvisningar av boenden och
bostäder till nyanlända
SKL har, i samarbete med Vännäs kommun, tagit fram exempel på hur några kommuner har
valt att få fram boenden och bostäder till nyanlända som har blivit anvisade till kommunen enligt
bosättningslagen. Genom intervjuer på plats i olika kommuner och över telefon har arbetssätt
och metoder kunnat beskrivas och ett antal boendelösningar har uppmärksammats.
Läs mer...

Preventionspaketet - frukostseminarium för
beslutsfattare
Tid: Onsdag 4 oktober, kl. 08.30-10.00 med frukostbuffé
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66,
våning 4
Målgrupp: Beslutsfattare och chefer
Vilket stöd kan Preventionspaketet erbjuda just din
kommun? På årets seminarium för beslutsfattare och
chefer informerar vi om vad som hänt sedan sist och vad
som planeras framåt.
Syftet med Preventionspaketet är att genom ett
samordnat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete med
fokus på barn, ungdomar och föräldrar öka jämställdhet och minska ojämlikhet i hälsa. Arbetet
inkluderar flera områden såsom ANDT, våldsprevention, integration, föräldraskapsstöd och
brottsprevention. Du kan läsa mer på www.preventionspaketet.se

Ett drygt år sedan sist!

I maj 2016 bjöd Länsstyrelsen in till ett beslutsfattarseminarium för att prata om vikten av
förebyggande insatser och fånga upp behov av stöd i det förebyggande arbetet. Gensvaret var
stort och Länsstyrelsen har fortsatt att utveckla Preventionspaketet i dialog med kommuner.

Vad tycker ni?

Det kommer att finnas utrymme för dialog och diskussion utifrån lokala behov och exempel.
Anmäl dig senast 29 september!
Länk till anmälan via Länsstyrelsens kalendarium...

Nya kontaktpersoner för bosättning av
nyanlända
Elin Blomberg och Ciya Karim är nya kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Stockholm för frågor
som rör bosättning av nyanlända. Elin är huvudansvarig för frågor gällande läns- och kommuntal
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för Stockholms län. Ciya har regionalt huvudansvar att följa upp och bevaka nyanländas
bostadssituation och att nationellt samordna länsstyrelsernas bosättningsarbete.
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunerna att höra av sig kring utmaningar och möjligheter. Vi
kommer även gärna ut till er i kommunerna för besök vid behov av dialog kring
bosättningsfrågorna.
Kontakt:
Elin Blomberg, elin.blomberg@lansstyrelsen.se
Ciya Karim, ciya.karim@lansstyrelsen.se

VIDA
Projektet VIDA (Välj Inkludering,
Delaktighet, Aktivitet) har kommit riktigt
igång under 2017!
Det är nu allt fler nyanlända personer som
matchas till olika föreningsaktiviteter. På så
vis får de använda sin medhavda
kompetens, utöva sina intressen. Samtidigt
kan de öka sina färdigheter i det svenska
språket, få naturliga kontaktytor med
svenska personer och få kontakter som kan
främja inträdet i arbetslivet.
Håll utskick efter VIDAs första nyhetsbrev
som kommer att publiceras inom de
närmaste dagarna. >> Här kan du anmäla
dig som prenumerant på Länsstyrelsens
nyhetsbrev.
Läs mer om VIDA...

Hälsokommunikation i samband med
samhällsorientering
Länsstyrelsen deltar i det kontinuerliga arbetet med att utveckla den regionaliserade
samhällsorienteringen (SO) i länet. De senaste åren har fokus framförallt legat på att stötta
utvecklingen av en utökad SO med 12 timmar hälsokommunikation.
Bakgrunden till utvecklingsarbetet är att Centrum för samhällsorientering i Stockholms län under
en längre tid har uppmärksammat att det finns migrationsrelaterad ohälsa bland deltagarna på
SO-kurserna. Ohälsan har direkt påverkan på etableringsprocessen och individens möjlighet att
delta i och ta till sig kunskaper under SO:n.
Därför har nu ett särskilt hälsoblock om 12 timmar lagts till de lagstadgade 60 timmarna.
Hälsoblocket bygger, precis som samhällsorienteringen, på dialog och reflektion i grupp.
Undervisningen i hälsoblocket sker på arabiska, tigrinja, engelska, dari/farsi, somaliska, eller
svenska med tolk. Hälsokommunikatörerna (kursledarna) är hälso- och sjukvårdsutbildade och
anställda av Stockholms läns landsting.
Insatsen genomfördes först i projektform genom finansiering med Länsstyrelsens
utvecklingsmedel. Uppsala universitet har utvärderat projektet och visat på goda resultat.
Kommunerna och landstinget har därmed beslutat att fortsätta erbjuda en utökad
samhällsorientering med ett inledande hälsoblock, åtminstone fram till december 2018.

Samlad information från Länsstyrelsen
Samlad information från Länsstyrelsen när det gäller mottagandet av asylsökande i Stockholms
län finns på vår webbplats och uppdateras kontinuerligt.
Länk till Länsstyrelsens webbplats...
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