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Vem är ansvarig för  
asylmottagning?
Ansvarsområden och uppgifter som riktas till 
asylsökande, det vill säga personer som söker 
uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl.  
Regleras av Lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande med fler. I huvudsak är det Migra-
tionsverket som ansvarar för asylsökande. 

Migrationsverkets ansvar och uppgifter
•  Boende till asylsökande som inte väljer eget 

boende
• Ekonomiskt bistånd, dagbidrag
•  Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd
•  Organiserad sysselsättning
•  Anvisar kommuner ensamkommande barn
•  Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar 

till kommuner och landsting
•  Tar emot, handlägger och beslutar om asyl

ansökan

Kommunens ansvar och uppgifter
• Förskola och grundskola
•  Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
•  Boende och omsorg för ensamkommande barn
•  Kommunens överförmyndare förordnar god 

man till asylsökande ensamkommande barn

Landstingets ansvar och uppgifter
•  Hälsoundersökning
•  Vård och tandvård vid akut behov
•  Vård och tandvård utan begränsningar till  

minderåriga asylsökande

Arbetsförmedlingens ansvar  
och uppgifter
Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsför
medlingen men inte ta del av arbetsmarknads
politiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter
Tecknar överenskommelser med kommuner om 
mottagande av ensamkommande barn och unga.

Varför flykting- och  
asylmottagande?
Sverige är ett land som värnar mänskliga och 
demokratiska rättigheter. Att vi välkomnar 
människor till Sverige har flera syften. Dels är 
det en humanitär insats; vi erbjuder en möjlig-
het till en trygg och ljus framtid för människor 
som vill lämna ett svårt liv bakom sig. Att fly 
från exempelvis krig, tortyr och förföljelse  
och söka skydd och asyl i andra länder är en 
mänsklig rättighet och regleras av FNs kon-
vention om mänskliga rättigheter som Sverige 
undertecknat. 
 De människor som kommer är också ett 
viktigt bidrag. Vi står inför en utmaning de 
kommande åren då 1,5 miljoner människor 
väntas gå i pension mellan 2010 och 2025.  
Det innebär arbetskraftsbrist som bland annat 
drabbar vård, skola och omsorg hårt. I Sverige 
har vi lyckats kombinera en förhållandevis hög 
invandring med en god ekonomisk utveckling.  
I framtiden behöver vi bli ännu bättre på att 
tillvarata nysvenskars kompetens och resurser 
för att kunna upprätthålla vår välfärdsstat.  

Vill du läsa mer?
Här är några länkar till sidor  

som ger ytterligare information: 

gislaved.se/flyktingmottagning
lansstyrelsen.se/integration 

migrationsverket.se 
arbetsformedlingen.se 
forsakringskassan.se 

skl.se 



Vem är ansvarig för  
mottagande av nyanlända?
Ansvarsområden och uppgifter som riktas  
till nyanlända, det vill säga personer som har 
fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl,  
regleras av Lag (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.  
I huvudsak innebär det att ansvarsfördelningen 
ser ut som följer: 

Kommunens ansvar och uppgifter
•  Boende för de nyanlända som anvisas till  

kommunen genom Migrationsverket eller  
Arbetsförmedlingen

•  Vid behov praktisk hjälp i samband med  
bosättningen

• Förskola och skola
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
• Vuxenutbildning
• Samhällsorientering
•  Vid behov kompletterande försörjningsstöd
•  Boende och omsorg för ensamkommande barn
•  Kommunen utser särskild förordnad vårdnads

havare till ensamkommande barn med uppe
hållstillstånd

Landstingets ansvar och uppgifter
•  Hälsoundersökning för nyanlända som inte  

tagit del av den under asyltiden
•  Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen

Migrationsverkets ansvar och uppgifter
•  Anvisar kommuner nyanlända kvotflyktingar 

och nyanlända som inte ingår i Arbetsför
medlingens etableringsuppdrag

•  Beslutar om och betalar ut ersättningar till 
kommuner och landsting

Arbetsförmedlingens ansvar  
och uppgifter
•  Fastställer så kallade länstal som riktmärke för 

hur många nyanlända kommunerna i ett län 
bör ta emot

•  Anvisar nyanlända som har rätt till en etable
ringsplan för bosättning till kommuner

•  Har ett samordnande ansvar för etablerings
insatserna till nyanlända

•  Ansvarar för att upprätta en etableringsplan 
tillsammans med den nyanlända

• Beslutar om etableringsersättning

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter
•  Tecknar överenskommelser med kommuner

na om mottagande av nyanlända
•  Ska främja regional samverkan mellan kommu

ner, myndigheter och andra aktörer

Försäkringskassans ansvar och uppgifter
•  Beslutar om etableringstillägg och bostads

ersättning
•  Betalar ut etableringsersättning, etablerings

tillägg och bostadsersättning

Hur vi arbetar i  
Gislaveds kommun
Gislaveds kommuns mottagande av nyanlända 
med uppehållstillstånd drivs av Arbetsmarknads-
organisationen. Det lokala arbetet bedrivs i sam-
arbete mellan kommunens olika förvaltningar, 
men även med externa aktörer så som Region 
Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Migrations-
verket, AB Gislavedshus och andra fastighets-
ägare i kommunen. De olika aktörernas insatser 
samordnas i en lokal överenskommelse om en 
effektivare introduktion, LÖK. 
 Kommunens långsiktiga integrationsarbete 
sker enligt Gislaveds kommuns strategi för  
integration och tillhörande handlingsplan.  
Du kan läsa mer om detta arbete på kommu-
nens webbplats.



Aktiviteter i  
Gislaveds kommun
I kommunen finns ett antal olika platser där 
nyanlända och svenskar kan mötas. På språk-
caféerna samtalar man på lätt svenska och  
umgås över en fika. Här listas några av dem:

Burseryd
•  Språkcafé i Röda Korsets lokal, Storgatan 6. 

Tisdagar kl. 10 – 12. 
•  Öppen kyrka – internationell mötesplats  

med fika och gemenskap. Allianskyrkan.  
Onsdagar kl. 10 – 12. 

•  Språkträning för asylsökande, Burseryds biblio
tek. Torsdagar kl. 15, september – november.

•  Tonårsgrupp – aktiviteter, fika, tankar för dagen, 
gemenskap på fredagar kl. 19 – 24. För alla  
nyanlända ungdomar från 13 år. Arrangeras av 
Broaryd  Burseryds Allians kyrkors Ungdoms
arbete.

Gislaved
•  Språkcafé på Gislaveds bibliotek.  

Varannan torsdag, jämna veckor till och med 
10 december kl. 18 – 20. 

Hestra
•  Språkcafé på Hestra bibliotek. Öppet för alla! 

Måndagar kl. 16 – 17.30. 
•  Språkcafé i Missionskyrkan. Tisdagar kl. 10 – 12. 
•  Equmeniakyrkan i Hestra arrangerar inne

bandy i skolans gymnastiksal. Måndagar kl. 19.
•  Stickmöte kommer att starta i slutet av  

oktober. 
•  Svenska för asylsökande erbjuds i  

Medborgarhuset.

Reftele
•  Språkcafé på Reftele bibliotek.  

Varannan onsdag, ojämn vecka kl. 17 – 19.
•  ABF har undervisning i svenska på måndagar 

och torsdagar, Föreningsgården, kl. 13 – 17. 
•  Internationellt café med Svenska kyrkan och  

Missionskyrkan. Fredag 6 november kl. 15 – 17.

Smålandsstenar
•  Öppen kyrka – internationell mötesplats  

med fika och gemenskap i Equmenia kyrkan 
(Missionskyrkan). Lördagar kl. 10 – 12.

•  Sportaktiviteter för asylsökande i Nordin
skolans sporthall. Lördagar kl. 15 – 17.

Har din förening andra aktiviteter?
Skriv då till: amo@gislaved.se
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