Nyhetsbrev nr 1 2020

Nytt & aktuellt
Integration
Länsstyrelsen planerar och samordnar integrationsinsatser i samverkan med kommuner,
statliga myndigheter och ideella föreningar med fokus på mottagande och etablering av
nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn i regionen.
Nyhetsbrevet kommer att skickas ut 4 gånger per år med information om vad som är
aktuellt inom integrationsområdet.

Ny prognos från Migrationsverket - stabilt utgångsläge
Migrationsverket gör små justeringar i sin februariprognos. Ett ökat antal asylsökande i
Europa kan komma att påverka Sverige. Migrationsverket planerar för 23 000 asylsökande
jämfört med 22 000 asylsökande 2019. Prognosen för ensamkommande barn är fortfarande
på 1 000 personer. Migrationsverket ska lämna fyra prognoser till regeringen i år, och
februariprognosen är den första.

Utlysningar 2020
Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
1 639 000 kr kan sökas av ideella organisationer samt kommuner. Medel kan sökas för
insatser med fokus på svenska språket, samhället, arbetsmarknad och hälsa.
Ansökan ska inkomma senast 19 mars.
För mer information läs här

§37 (Beredskap och mottagningskapacitet)
1 694 272 kr kan sökas av kommuner för att stärka beredskap och kapacitet i mottagandet.
Under 2020 prioriteras boendelösningar för ungdomar som har fått tillstånd enligt
gymnasielagen samt samverkansinsatser för att underlätta nyanländas etablering.

Ansökan ska inkomma senast 18 september.
För mer information läs här

§37a (Flyktingguider och familjekontakter)
2 120 000 kr kan sökas av kommuner för etableringsfrämjande insatser med fokus på
språkstöd till föräldralediga och andra personer med små barn samt samverkan med
civilsamhället.
Ansökan ska inkomma senast 27 april.
För mer information läs här

Mottagande av ensamkommande barn

Under 2019 anvisades 17 asylsökande
ensamkommande barn till länets kommuner
varav 70 procent pojkar och 30 procent
flickor.
För mer information om mottagandet av
ensamkommande barn läs här
Enligt den senaste statistiken finns det 211
personer med uppehållstillstånd för studier
enligt gymnasielagen.

Nya regler för asylsökande EBO
Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget
boende, EBO. 32 kommuner har identifierats som kommuner med socioekonomiskt
eftersatta områden, däribland Gävle och Sandviken.
Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin
dagersättning om personen bosätter sig i områden som kommunen har beslutat ska
undantas.

Samhällsorientering från 60 till 100 timmar
Samhällsorienteringen är en viktig insats för att nyanlända som på ett strukturerat sätt ska
få information om det svenska samhället. Den 1 februari utökas samhällsorienteringen för

nyanlända till minst 100 timmar, vilket är en ökning på 40 timmar. Syftet är att underlätta
den nyanländes etablering i samhället och arbetslivet.
För mer information läs här

Rapporter
Socialstyrelsen ser över och reviderar sina handböcker. Den senaste reviderade
handboken är om ensamkommande barn
Röda Korsets har nyligen publicerat en rapport om situationen för ensamkommande unga
med uppehållstillstånd för studier
SKR har regelbundna webbsändningar med information om integration. Läs mer om
senaste webbsändningen "Agenda för Integration"
Migrationsverket har gjort en ny tolkning av bestämmelsen om statlig ersättning för
extraordinära utbildningskostnader avseende asylsökande barn och elever skriver SKR
Socialstyrelsen har producerat en podd #78 att möta och stötta ensamkommande barn och
unga

Kontakta oss
E-post för generalla frågor:
integration.gavleborg@lansstyrelsen.se
Telefon för generella frågor:
010-225 10 00
För frågor om specifika ärenden, vänligen kontakta ansvarig handläggare. Se
kontaktuppgifter på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på Länsstyrelsens
hemsida.

Klicka här för att avregistrera din adress

