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Flyktingmottagning i Laholm. 

Ingen av oss har undgått att märka det stora antal 
människor som är på flykt i vår värld. Människor som 
nu söker asyl. Europa står inför den svåraste humanitära 
katastrofen sedan andra världskriget. 

Som andra länder, arbetar vi i Sverige – och i  
Laholms kommun – hårt för att lösa den aktuella  
flyktingsituationen. Vi gör vårt bästa för att hjälpa  
några av alla de flyktingar som flyr från krigets fasor i 
Syrien och andra hårt drabbade länder.

Laholms kommuns identitet är byggd på värdeord 
som omfamnande och mänskligt. Just dessa kvaliteter är  
extra viktiga i dessa utmanande tider.

Vi vill med denna broschyr försöka ge en bild av den 
situation vi just nu befinner oss i och vad vi gör för att 
hjälpa till. Vi hoppas att den hjälper dig att förstå vad vi 
gör och varför vi gör det.

Genom en bättre förståelse kan vi alla bidra till att 
förverkliga Laholms vision:

“I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare 
framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en  
hållbar utveckling.”





Vad står vi 
för i Laholms 
kommun?
Vi i Laholm är stolta över att ha skapat en plats som 
har ett välkomnande, gästvänligt sätt och ett genuint 
intresse av att göra människor sedda och hörda. Detta 
ökar i sin tur viljan att växa och bli fler i kommunen.

Som vi slår fast i kommunplanen:

”En ökad befolkning och sysselsättning leder till 
bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, 
mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en 
mer dynamisk kommun.”

Vi jobbar varje dag hårt på att göra Laholm till en 
bra plats för alla att leva och verka på under jämlika 
villkor. En plats där goda relationer ska skapas och 
stödjas. Detta är särskilt viktigt nu när Europa står 
inför den största humanitära krisen sedan andra 
världskriget.

 

Laholm och integration
I kommunplanen för 2016 finns ett nytt, gemen-
samt inriktningsmål som handlar om integration: 

”Laholms kommun ska vara  
en välkomnande kommun som aktivt 
arbetar med integration”. 

Målet ingår i målområdet ”Hållbar till-
växt” och beslutades i kommunfullmäktige i 
juni 2015. I svensk politik och debatt används 
”integration” ofta för att beteckna den ömsesi-
diga process där invandrare etablerar sig i det 
svenska samhället, och där det svenska samhäl-
let anpassar sig efter den befolkningsförändring 
som invandringen innebär.

Integration syftar till att individer och grup-
per i samhället ska kunna behålla sin särart och 
samtidigt leva utifrån likvärdiga ekonomiska, 
sociala och politiska villkor.



Varför  
är det  
viktigt att 
hjälpa?

Varför flyr människor  
från Syrien?
Krig och konflikter har idag tvingat över 60 
miljoner människor att fly från länder som slitits 
sönder. Bara krisen i Syrien påverkar mer än 12 
miljoner människor. Det är mer än hälften av 
Syriens befolkning före kriget. Grundläggande 
nödvändigheter som mat och medicin är svåra att 
hitta. Människor är på flykt efter att ha sett sina 
hem bombas sönder, sina familjemedlemmar dö-
das och dagliga tecken på fruktansvärda kränk-
ningar av de mänskliga rättigheterna.

Miljoner har flytt landet. De allra flesta flykting- 
arna flyr inom landets gränser eller till ett grann-
land. Hundratusentals flyktingar försöker sig 
också på den farliga resan över Medelhavet i 
hopp om att hitta en bättre framtid i Europa. Inte 
alla överlever.

 De som överlever resan hamnar ofta på 
platser som också står inför enorma utmaningar 
- ansträngda resurser, extremt få bostäder och 
minimal service.

Ett fåtal av dessa flyktingar kommer så små-
ningom till Laholm.

Liksom många andra kommuner runt om i 
landet arbetar vi i Laholms kommun med att ta 
hand om de många nyanlända och vad det för 
med sig. Vi arbetar även hårt på att upprätthålla 
de ideal och värden vi byggt vår kommun på.

Utmaning  
eller möjlighet?
Visste du att utrikes födda elever som bott 
i Sverige i mer än tio år har samma merit-
värden i årskurs nio som inrikes födda, och 
bättre gymnasiebetyg än genomsnittet för 
inrikes födda?

Av de personer som är inskrivna i etable-
ringsuppdraget på Arbetsförmedlingen har 
59 procent en utbildning på gymnasienivå 
eller högre.

Invandrare för med sig en stor mängd 
talang, visdom och upparbetad erfarenhet. 
I själva verket visar statistiken att ”hu-
manitära invandrare” är mer benägna att 
starta företag än nuvarande invånare. Den 
entreprenörsanda de har som gått igenom 
en påtvingad flykt är nästan mytisk och 
kan vara anledningen till att invandrare eller 
deras barn grundade 40 procent av alla 
Fortune 500-företag*.

*Källa: Forbes/Partnership for a New American Economy



Det blodiga inbördeskriget i Libanon 1975-1990 
fick Joseph Botros att längta efter ett nytt hemland för 
sig och sin familj. Ett hemland där barnen tryggt kun-
de växa upp och slippa uppleva krigets fasor. Joseph 
har nu bott 25 år i Laholms kommun, driver Amandas 
hårstudio i Laholm och understryker att han inte är 
någon invandrare.

- Jag är svensk, har svenskt medborgarskap och är 
en del av det svenska samhället med alla dess seder och 
bruk. Sverige är mitt hemland, inte Libanon. 

En svåger hade flyttat till Montreal före kriget så 
blickarna vändes först mot Kanada. Beskedet att lan-
det inte omgående utfärdade arbetstillstånd fick  
Joseph och hans familj att tänka om. En syster bodde 
i Halmstad och några av hans tidigare kunder på frisör- 
salongen i Beirut hade också flyttat till Sverige. 

- Så vi bestämde oss för Sverige. Först åkte min fru 
och barn som direkt fick uppehållstillstånd. Tio måna-
der senare, efter en del pappersexercis med uppehålls- 
och arbetstillstånd, kom jag. 

Efter två månader i Bengtsfors i Dalsland flyttade 
familjen till Våxtorp. Här, säger han, stod min svenska 
vagga. En ort med få invandrare där folk inledningsvis 
var en smula avvaktande. 

- Men alla hejade. Det kändes trevligt och välkom-
nande, och efter ett tag fick vi nya vänner.

Joseph fick nästan direkt jobb på en frisörsalong i 
Laholm. Efter fyra år övertog han salongen, som nu 
drivs tillsammans med familj och anställda. Till alla 
nyanlända ger han följande råd: 

- Lär er språket, var ödmjuka, acceptera det som ges 
av samhället, lär er hur Laholm och Sverige fungerar 
och de regler som gäller. 

Språk,  
ödmjukhet
och acceptans.



Vad  
betyder  
det för  
oss?

*Källa: UCL Centre for Research and Analysis of Migration
**Källa: Press release 10 April, http://www.arbetsformedlingen.se 
/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/ 
Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html

Laholms kommun har avtal  
med Migrationsverket om att ta  
emot flyktingar.

Kortsiktigt
I ett första skede innebär den ökade flyktingmottag-
ningen ett ansträngt läge och ökade kostnader för 
Laholms kommun. En hel del insatser täcks dock 
av statsbidrag och projektmedel såsom mottagning, 
etableringsinsatser och samordning. Boende för en-
samkommande barn finansieras också av statsbidrag. 
Givetvis finns ett tak för hur mycket kommunerna 
mäktar med, och även ett fysiskt sådant i form av plat-
ser på förskolor, skolor och tillgång till bostäder. Men 
vi gör vårt bästa för att hantera det rådande läget.

Långsiktigt
Tidigare erfarenhet av stor invandring visar i ett längre 
perspektiv på en positiv effekt för samhället. Majorite-
ten av invandrarna etablerar sig på arbetsmarknaden 
och bidrar med både kunskap och skatteintäkter. 
Faktum är att studier visar att de flesta invandrarna 
betalar mer i skatt än de får i bidrag och hjälper där-
med till att bidra till att betala samhällets utgifter.*

Ytterligare en positiv effekt av invandringen är att den 
gör Halland mer ungdomligt. Sverige har en åldrande 
befolkning och det finns därför samhällsekonomiska 
vinster med en stor invandring på sikt. Arbetsför-
medlingen konstaterar att Sverige behöver ett stadigt 
inflöde av nya invånare, minst 64 000 per år.** 

Hur många flyktingar  
har Laholms kommun  
tagit emot?
Laholms avtal om flyktingmottagning omfattar 35 
personer plus avtal om att ta emot ensamkommande 
barn. Mellan 2004 och 2013 tog Laholm totalt emot 
238 flyktingar med uppehållstillstånd. Under 2014 var 
antalet 300. Till och med september 2015 har kommu-
nen tagit emot 227 personer med uppehållstillstånd. 
Av dessa flyttade 207 till Laholm på egen hand.

Den 9 november 2015 fanns det 409 asylsökande i 
Laholm, varav 63 ensamkommande barn. Migrations-
verket ansvarar för boende för asylsökande, förutom 
ensamkommande barn som kommunen ansvarar för. 
Det finns några asylboenden med 50-100 platser i  
Laholm, plus boenden för ensamkommande barn. 

Kommunen styr inte över när eller var Migrations-
verket öppnar eller upphandlar boendeplatser för 
asylsökande. Kommunen har oftast ingen information 
på förhand om var eller när Migrationsverket öppnar 
boenden för asylsökande.
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Paret Mohammad och Ajtan flydde från det krigs-
härjade Syrien med sina fyra barn till Sverige 2013.

Idag driver de en livsmedelsbutik i centrala Laholm 
samtidigt som Ajtan läser på SFI. Butiken öppnades 
i oktober 2014 men innan dess hade Mohammad sålt 
frukt på torget. Att öppna butiken blev ett naturligt 
steg för företagaren. 

2013, när en bomb slog ner på familjens balkong, 
bestämde de sig för att lämna sin hemstad Aleppo och 
fly. Först flydde de till Mohammads far i en stad där 
säkerhetsläget var något bättre och sedan via Turkiet till 
Sverige. Familjen hade hört gott om Sverige och att det 
där fanns en möjlighet till en bra framtid för barnen.

- Vi har kommit till Sverige för att vi ville ha ett 
bättre liv utan krig och en möjlighet att kunna försörja 
oss. Svensk demokrati lockade men framförallt ville vi 
lämna kriget bakom oss och leva i fred, säger Ajtan.

- Vi kom inte till Laholm direkt utan först till  
Malmö. Vi blev sedan placerade i ett asylboende i 
Hultsfred och därefter hamnade vi i Knäred. Vi valde 
Laholm för att det är en lugn stad och inte så mycket 
trafik. En liten stad är bra för barn. Inte som Göteborg 
eller Stockholm. En mysig stad där mina barn kan cykla 
runt fritt.

Familjen har både goda och dåliga upplevelser i 
Laholm. Det sämsta är kommunikationerna mellan 
Knäred och Laholm. 

- Men vi har fått mycket hjälp. En sak som är bra är 
att det är rent i Laholm och att miljön är bra. Det finns 
inte så många problem i Laholms kommun och vi tycker 
det är skönt, säger pappa Mohammed. 

Ajtan är glad för att hon får lära sig svenska på SFI. 
- Jag är glad att jag kan kommunicera med de andra 

och kunna prata. Jag är glad och lycklig över att få bo i 
Laholms kommun.

De har nu öppnat en butik och det går bra.
- Det betalar hyran och vi behöver inte hjälp från 

socialen. Vi jobbar så vi kan klara oss själva.
Paret tycker att den senaste invandringen är bra. 
- Det är bra. Fler människor gör att det kan öppna 

upp för mer handel och utveckling. Mycket människor, 
mycket jobb, på alla ställen. Det växer och staden 
utvecklas.

Vardagsliv bland 
frukt och grönt.



Bli språkvän 
Många nyanlända tycker att det är svårt att träffa och 
lära känna svenskar. Många vet inte riktigt hur man 
ska göra. Då kan språkvän vara ett bra och enkelt 
sätt. För att bli språkvän behöver du inga speciella 
förkunskaper. Det viktiga är att du är intresserad av 
att träffa andra människor från andra kulturer i ett 
ömsesidigt utbyte, har bott i Sverige länge och pratar 
bra svenska. Laholms kommun hjälper till med kon-
takt, matchning och planerande av träffar och även 
arrangemang av gemensamma aktiviteter.
Kontakt: Integrationsenheten 0430-150 00

Bli familjehem
Socialtjänsten söker familjer/personer som kan tänka 
sig att öppna sitt hem för ett ensamkommande barn 
som har behov av att bo i en familj.
Kontakt: Socialtjänsten 0430-150 00

Öppna upp din arbetsplats 
Kan du erbjuda nyanlända studiebesök, praktik eller 
jobb på din arbetsplats? 
Kontakt: Arbetsförmedlingen i Laholm, etablerings- 
handläggare zidane.sbiki@arbetsformedlingen.se  
eller 010-488 66 23

Engagera dig i Röda Korset  
Du kan till exempel ge läxhjälp till nyanlända barn 
och ungdomar, skänka kläder, delta i sygrupp/arbets-
grupp, jobba med kontaktverksamhet med mera.
Kontakt: Röda Korset, kupan.laholm@inkorgen.se
eller 0430-125 40 och 073-561 08 19

Bli aktiv i Knäreds 
samhällsförening
Föreningen finns till för alla boende och företag i hela 
Knäred och engagerar sig för nyanlända på orten. 
Kontakt: Tina Norén Örqvist, styrelsen@knared.nu

Hyr ut lägenhet eller hus  
I nuläget finns det brist på lediga bostäder i Laholm. 
Detta drabbar naturligtvis nyanlända flyktingar. 

Om du har en lägenhet, hus eller del av hus ledigt 
för uthyrning kan enheten för ekonomiskt bistånd 
förmedla kontakt med behövande. 
Kontakt: Enheten för ekonomiskt bistånd 0430-150 00

Många kommuninvånare hör av sig till 
Laholms kommun för att man på något 
sätt vill hjälpa till. Här listar vi några av 
möjligheterna att engagera sig.

Engagera dig i Föreningen 
Laholm utan gränser 
Laholm utan gränser (LUG) är en interkulturell 
förening för och med invånare av olika nationaliteter. 
Den föddes med tron att mångfald av kulturer är en 
rikedom för oss alla. Invandrare och svenskfödda kan 
mötas kring gemensamma intressen och lära känna 
varandra. Här finns det många möjligheter till möten 
med nyanlända flyktingar på exempelvis språkcafé, 
fotbollsträning eller danskurs.
www.laholmutangranser.com

Ge läxhjälp
Det finns behov av läxhjälp för de ensamkommande 
ungdomarna.
Kontakt: Socialtjänsten 0430-150 00

Bli god man
En god mans uppgift är att se till att barnet får en trygg 
tillvaro under sin första tid i Sverige och ansvarar för 
barnets ekonomi, bevakar barnets juridiska rättigheter, 
sköter kontakt med skolan och boendet med mera.

Kontakt: overformyndaren@halmstad.se 
eller 035-13 70 00

Hur  
kan man  
hjälpa?



Knäred är en liten ort i Laholms kommun med cirka  
1 100 invånare. Det finns ett rikt näringsliv med ett 
par större företag samt en mängd mindre verksam-
heter. Här finns även en väl utbyggd samhällsservice 
med bland annat skolor, vårdcentral och folktandvård. 
Knäreds samhällsförening är en ideell förening som 
arbetar för alla invånare på orten - permanent bosatta, 
fritidsboende, föreningar och företag. Man bevakar 
ortens intressen bland annat gentemot olika myndig-
heter.

Under de senaste åren har ett stort antal flyktingar 
med permanent uppehållstillstånd och i etablering valt 
att bosätta sig i Knäred. Varför? 

Vi frågade Knäreds samhällsförenings ordförande, 
Tina Norén Örqvist:

- Knäred är den perfekta platsen när man är ny i  
Sverige. Vi är ett litet samhälle med många möjligheter 
till en naturlig integration. Skolan är relativt liten och 
ger barnen en bra start. Det är lätt att få kamrater och 
att umgås med svenskspråkiga barn. Detta ger en bra 
start för fortsatta studier.

Samhällsföreningen arrangerar språkcafé en gång i 
veckan och undervisning i svenska för de flyktingar 
som finns på ett ankomstboende. 

- Vi arrangerar bussutflykter i bygden för att infor-
mera nya ortsbor om sin nya hembygd. Då stannar vi på 
platser som är intressanta för Knäreds historia, utflykts-
platser och besöker ett par verksamheter. Ett uppskattat 
inslag på bussturen i somras var ett besök på ”Lottens”. 
Här bjöd Hembygdsföreningen Knäreds forskarring på 
husvisning, våfflor och dragspelsmusik.

- Allt detta kan endast genomföras med hjälp av alla 
aktiva föreningar och privatpersoner i Knäred. Och som 
tur är har vi många som vill hjälpa till. Vi har en mycket 
aktiv Facebooksida som vi använder för information och 
diverse upprop. Den är mycket uppskattad av nya såväl 
som gamla Knäredsbor.  

- Vi ser framåt i Knäred. 
- Med nya invånare som vill stanna kvar förbättras 

förutsättningarna för att i framtiden få ännu bättre 
infrastruktur, bättre kommunikationer, fler bostäder  
och verksamheter. 

Bästa 
starten  
för barn.



Laholms kommun
För nyanlända med uppehållstillstånd ansvarar  
Laholms kommun för mottagande, bostadsförsörj-
ning, samhällsorientering och undervisning i svenska 
(SFI) och annan vuxenutbildning. För ensamkom-
mande barn ansvarar kommunen för boende och 
omvårdnad. Kommunen ansvarar också för förskola, 
grundskola och gymnasieskola samt för socialt stöd.

Integrationsenheten
Integrationsenheten i Laholms kommun ansvarar för 
insatser för asylsökande, mottagandet av flyktingar 
som har fått uppehållstillstånd och övriga insatser för 
att främja nyanländas etablering. 

Enheten för flerspråkighet 
och integration
Enheten för flerspråkighet och integration är en ge-
mensam skolorganisation i Laholms kommun. Enhe-
ten ansvarar för integration inom skolan, mottagning 
och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsun-
dervisning och studiehandledning.

Socialtjänsten
Socialtjänsten ansvarar för boende för ensam- 
kommande barn och för att utreda barnens behov. 
Socialtjänsten ansvarar också för utredning av familje-
hem, ekonomiskt bistånd och andra sociala insatser.

Vem 
gör vad?
UNHCR  
(FN:s flyktingkommissarie)
UNHCR ska se till att flyktingar får skydd i de länder 
där de söker asyl och inte tvingas tillbaka till ett land 
där de riskerar förföljelse och att deras grundläggande 
mänskliga rättigheter respekteras.

EU
2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett 
gemensamt asylsystem. Syftet var att skapa ett mer lik-
artat mottagande för asylsökande i medlemsländerna.

Migrationsverket
Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och 
regering, och ska verka för en långsiktigt hållbar mig-
rationspolitik som omfattar bland annat flykting- och 
invandringspolitik, kopplingen mellan migration och 
utveckling, och samarbetet på internationell nivå kring 
dessa frågor. Migrationsverket ansvarar för registre-
ring av asylsökande, att utreda asylansökningar och 
för att ordna mat och boende för de asylsökande som 
inte kan ordna det själva.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen förhandlar med kommunerna om att 
ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd. 
Nyligen kom regeringen och Alliansen överens om att 
alla Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar från 
och med mars 2016. 

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända 
flyktingars etablering. Arbetsförmedlingen ska sam-
ordna och vara stödjande och pådrivande i förhållan-
de till andra parter.



Asylprocessen:

Permanent eller
tillfälligt uppehålls-
tillstånd

Ansöka 
om asyl

Boende, ersättning, sysselsättning, hälso-
undersökning, hälso- och sjukvård, förskola, 
skola, socialtjänst, informationsinsatser

Utredning Beslut

Avvisning

Återvänder
Överklagar

Permanent eller
tillfälligt uppehålls-
tillstånd

Ansöka 
om asyl

Boende, ersättning, sysselsättning, hälso-
undersökning, hälso- och sjukvård, förskola, 
skola, socialtjänst, informationsinsatser

Utredning Beslut

Avvisning

Återvänder
Överklagar

Etableringsprocessen:

Samtal om
uppehållstillstånd

Folkbokföring
och person-
nummer

Etablerings-
samtal med
Arbetsförmedlingen

Bosättning Etablerings-
plan

Boende, ersättning, hälso- och sjukvård, förskola, skola, socialtjänst Etableringsersättning, hälso- och sjukvård, förskola, skola
socialtjänst, SFI, samhällsorientering, socialt stöd, praktik
arbetsmarknadsutbildning

Jobb
Studier

Från  
asyl till  
arbete
och studier. 



För att på bästa sätt hantera situationen har Laholms 
kommun tillsatt en taktisk grupp på mellanchefsnivå 
för att samordna arbetet mellan verksamheterna. Till 
sitt stöd har denna en ledningsgrupp, med företrädesvis 
verksamhetschefer, som ska ta sig an mer långsiktiga 
och strategiska frågor.

Arbetar tillsammans på alla fronter
Laholms kommun har en lång tradition av att ta emot 
flyktingar och är bättre rustad än många andra. Nu-
varande flyktingström förändrar planeringen. Hittills 
har det civila samhället, i form av samhällsföreningar 
och byalag, Röda Korset och föreningen Laholm utan 
gränser, ställt upp på ett behjärtansvärt sätt. Insatser 
och engagemang som även behövs framöver för ett bra 
mottagande. 

Integrationsenheten har utökat sin personal för 
att kunna lotsa de nyanlända rätt i samhället och ge 
information om rättigheter och skyldigheter. Integra-
tionsenheten rustar sig för att arbeta med asylsökande 
och samverkan med civilsamhälle och föreningsliv. 
Flera pågående projekt kommer gynna integrationspro-
cessen, såsom projekten Språkvän, Språkstöd Laholm 
och Integration Halland. Integrationsenheten arbetar 
också tillsammans med Jobb Laholm och Enheten för 
arbetsmarknadsinsatser för att stödja nyanlända.

 

Vi är i behov av fler hjälpande händer
Många av kommunens verksamheter behöver rekrytera 
mer personal för att möta efterfrågan på tjänster och 
undervisning. Samtliga berörda verksamheter i kom-
munen arbetar aktivt med att kraftsamla i den aktuella 
situationen. Kommunen har ett nära samarbete med 
Migrationsverket och Länsstyrelsen med flera, för att 
hela tiden följa utvecklingen och bedöma läget.

Hur  
hanterar 
vi detta?



Ordförklaring:
Ankomstboende
Migrationsverkets boende för asylsökande som precis kom-
mit till Sverige. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till 
sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket. 
Kallas ibland korttidsboende eller transitboende.

Anläggningsboende, ABO
Boende som erbjuds asylsökande som ej kan ordna eget 
boende under väntetiden på besked om uppehållstillstånd.

Asylboende
När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare 
till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om 
uppehållstillstånd. Migrationsverket hyr lägenheter eller kol-
lektivt boende. Kan också drivas av privat leverantör. Kallas 
ibland långtidsboende eller anläggningsboende.

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt 
skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av 
Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, EBO
När asylsökande väljer att ordna sitt boende på egen hand, 
till exempel hos släkt eller vänner. 

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

Etablering
Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda inträdet i 
arbets- och samhällslivet, ge de nyanlända förutsättningar för 
egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- 
och samhällslivet.

LMA-kort 
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är 
asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande 
av asylsökande med flera. Utfärdas av Migrationsverket. 

Nyanländ person  
En nyanländ (och anhöriga) som beviljats uppehållstillstånd 
för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. 
Man är nyanländ under tiden man omfattas av lagen om eta-
bleringsinsatser. Man betraktas som nyanländ upp till tre år.
 
Permanent uppehållstillstånd, PUT 
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent 
uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige 
under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen 
är bosatt i Sverige.

SFI  
Svenska för invandrare.

Tillfälligt uppehållstillstånd, TUT
Enligt överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen 
ska fler grupper beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Hur mycket bidrag  
får flyktingar? 
Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel 
kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrations-
verket, så kallad dagersättning. 

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:
• 24 kr/dag för vuxna ensamstående
• 19 kr/dag per person för vuxna som delar 
   hushållskostnader
• 12 kr/dag för barn till och med 17 år  
   (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Om mat inte ingår är dagersättningen:
• 71 kr/dag för vuxna ensamstående
• 61 kr/dag och person för vuxna som delar  
  hushållskostnader
• 37 kr/dag för barn 0-3 år
• 43 kr/dag för barn 4-10 år
• 50 kr/dag för barn 11-17 år  
  (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till klä-
der och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygien- 
artiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Etableringsersättning
En flykting med uppehållstillstånd som ingår i eta-
bleringen och har en etableringsplan på heltid får 308 
kronor per dag, fem dagar i veckan. 

Etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan.
Barnfamiljer får etableringstillägg för varje barn men 
max för tre barn. Ensamstående får bostadstillägg.

Den som på grund av sjukdom inte kan delta i 
etableringsinsatser kan ansöka om ekonomiskt bistånd 
hos kommunen. Kommunen kan få ersättning för 
dessa kostnader från Migrationsverket.

Exempel: 
Familj med två vuxna och ett barn under 11 år.
2 x etableringsersättning, cirka 6300 kr per person
1 x barnbidrag 1050 kr 
1 x bostadsbidrag cirka 2500 kr  
(beroende på hyreskostnaden)
1 x etableringstillägg 800 kr 
Totalt: 16 950 kronor (ej skattepliktigt)



Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00, www.laholm.se

Vi kan hjälpa  
eller vi kan stjälpa. 
Utrikes födda har svårare att etablera sig på arbets-
marknaden än inrikes födda. Så är det även i Laholm. 

Att utrikes födda i genomsnitt har lägre kunska-
per om landet, språket och kulturen utgör tänkbara 
förklaringar till att de presterar i genomsnitt sämre 
på arbetsmarknaden. För flyktingar kan traumatiska 
upplevelser av krig eller förföljelser läggas till listan. 
Men det finns också gott om indikationer på att 
diskrimineringen av personer av utländskt ursprung är 
relativt omfattande i Sverige.

Vi vet med närmast full säkerhet att diskriminering 
hindrar många människor från att få ett meningsfullt 
arbete och en bra lön som de annars skulle kunna ha 
fått och att diskrimineringen är en betydande kostnad 
för samhället i stort.

Vi kan alla hjälpas åt att lösa detta problem genom 
att välkomna och hjälpa våra nya grannar på bästa 
sätt vi kan.

Ansvarig utgivare: Kultur- och utvecklingsnämnden, Laholms kommun. Produktion: Buddy. Tryck: Trydells. Papper: Holmen trend 80 gr, ISO 14001, FSC, PEFC och EU Ecolabel.  
Upplaga: 13.000 ex. Bilder från Laholms kommun, Johnér bildbyrå och Getty Images. Denna broschyr skickas till alla hushåll i Laholms kommun den 20 november 2015.

Integrationsenheten i Laholms kommun ansvarar för 
mottagandet av flyktingar som har fått uppehållstill-
stånd. Ansvaret delas med Arbetsförmedlingen, barn- 
omsorg, skola, socialtjänst, föreningsliv med flera.  
Tillsammans gör vi Laholm till den omfamnande, 
mänskliga och välkomnande kommun vi vill vara.

På Laholms kommuns hemsida kan du under rub-
riken Stöd & omsorg läsa mer om integration och 
flykting. 
www.laholm.se

På Migrationsverkets hemsida finns information  
om den aktuella flyktingsituationen, svar på vanliga 
frågor och mycket mer. 
www.migrationsverket.se

Migrationsinfo presenterar forskning och statistik om 
integration och migration i Sverige.
www.migrationsinfo.se

Fler intressanta länkar:
www.sverigeforunhcr.se
www.redcross.se
www.skl.se 
www.arbetsformedlingen.se
www.lansstyrelsen.se


