
Den största humanitära katastrofen sedan 
andra världskriget pågår

Hur påverkar detta Båstad?



Inledning

över 65 miljoner människor är på flykt världen över. I takt med att orolig-
heter ökar, ökar också flyktingar runt om i världen. Ingen kan undgå att 
Europa de senaste åren stått mitt i den svåraste humanitära katastrofen 
sedan andra världskriget. Fler människor än någonsin har tvingats att fly 
undan våld och förföljelse runt om i världen det senaste året. Kriget i Syrien 
har tvingat över fyra miljoner människor på flykt till angränsande länder. 
Kvar finns fortfarande över 6 miljoner människor i nöd. Under 2015 sökte 
över en miljon människor skydd från krig, förföljelse och terror i Europa. 
Många kom med båt över medelhavet. 162 877 människor kom till Sverige. 

Under 2016 har båtarna över medelhavet varit fler. De som flyr i båtarna 
nu är till större delen kvinnor och barn. Fler har kommit till Europa under 
2016 än 2015. Till Sverige kom 28 939 och ansökte om asyl under 2016. 

I Sverige arbetar många med frågor som berör ”flyktingssituationen” så-
väl som frågor kring att arbete långsiktigt med delaktighet och integration. 
Detta arbete bedrivs på nationell, regional och kommunal nivå, både inom 
offentlig, privat och ideell sektor. I Båstads kommun finns det många som 
arbetar för att bidra till ett värdigt mottagade och en god etablering för de 
människor som flytt från krig och förföljelser och kommit till vår kommun. 

Båstads kommun bygger sin identitet på värdeorden: mod, attraktion och 
att vara en förebild. Dessa värden utgör grunden för vilken kommun Båstad 
ska vara. Utifrån den turbulenta värld vi befinner oss i dag är det extra vik-
tigt att gå tillbaka till de kärnvärden som ska leda kommunen framåt, inte 
minst för de människor som nu kommer till vår kommun för att bo, verka 
och bidra.

Båstads kommun vill med denna broschyr informera om hur kommunen 
arbetar utifrån den omvärld vi befinner oss i. Vår förhoppning är att denna 
information ska ge en tydligare bild och bättre insyn i det arbete som pågår 
i vår kommun, för att främja förståelse för det kommun gör och inte kan 
göra i frågan. Tillsammans skapar vi de förutsättningar som vår kommun 
vilar på.



Migration

Idag bor cirka 214 miljoner människor utanför sitt eget hemland. Människor 
som lämnar sitt land, antingen tillfälligt eller permanent, definieras som 
migranter. Drygt hälften av världens migranter är kvinnor och över 90 % är 
migrerade arbetstagare med familjer. Av de internationella migranterna är 
8 % flyktingar dvs. någon som flytt sitt land, sökt asyl i ett nytt land och fått 
detta av flyktingskäl. 

1951 fastställdes rätten att söka asyl för människor som är hotade och inte 
har möjlighet till skydd inom sitt land. Denna rätt definieras idag i FN:s 
flyktingskonvention, i art 14 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och i EU-stadgan om de mänskliga rättigheterna. Stater som 
har skrivit under dessa protokoll har en skyldighet att ta emot människor 
som söker asyl. Stater kan inte skicka tillbaka människor till länder där de 
riskerar sitt liv, sin frihet eller att bli utsatt för tortyr eller kroppsstraff. Sve-
rige skrev 1977 under detta protokoll tillsammans med 102 andra stater.

Flykting, skyddsbehövande, asylsökande – olika 
begrepp, olika betydelse

Alla människor har rätt att söka asyl. Det är i 1951 års konvention och dess 
tilläggsprotokoll från 1967, om flyktingars rättsliga ställning som definie-
rar vem som är att anses som flykting och vem som inte gör det. Att söka 
asyl och sedan få rätt till asyl av flyktingskäl, kan vara två olika saker. Alla 
människor har rätt att söka asyl, men alla som söker asyl räknas inte som 
flyktingar eller exempelvis skyddsbehövande enligt gällande konventioner 
och inhemsk lagstiftning.

FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som 
inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på et-
nicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller poli-
tisk uppfattning. Flyktingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på 
grund av krig eller inbördeskrig. Med internflykting menas personer som 
har flytt väpnade konflikter utan att passera någon gräns.



Asylsökande är definitionen på en person som sökt asyl, men ännu inte 
fått något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. En asylsö-
kande är därmed en person som väntar. Asylsökande kan vara en person 
med flyktingsstatus, en person med skyddsstatus, någon med ömmande 
omständigheter enligt utlänningslagens definitioner eller inget av det. En 
asylsökande kan bo antingen på ett av Migrationsverkets anläggningsboen-
de (ABO) eller i eget boende (EBO) hos exempelvis släkt eller vänner. Det är 
Migrationsverket som har ansvaret för asylsökande. 

Nyanländ är definitionen på en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd 
och blivit mottagen i en kommun. En nyanländ har fått godkänt att vistas 
i Sverige och kan bosätta sig själv eller med hjälp av Migrationsverket. En 
nyanländ har ett personnummer, vilket asylsökande inte har. En nyanländ 
kan vara exempelvis flykting, skyddsbehövande eller anhörig. En nyanländ 
vuxen kan ges 308 kr per dag fem kalenderdagar i veckan i form av etable-
ringsersättning genom att fullfölja sin etableringsplan med Arbetsförmed-
lingen. Etableringsplan pågår under max två år, därefter är den enskilda i 
ordinarie system.



Mahmoud Ali

Jag heter Mahmoud Ali. Jag är 34 år, gift och har tre barn. Jag kommer från 
Egypten men flyttade till Sverige 2011, för kärleken. 

I Egypten arbetade jag som guide/reseledare i Hurghada för gäster från 
skandinaviska och tyska charterbolag. Jag träffade min fru genom arbetet 
i Hurghada, då vi båda arbetade för Solresor i tre år. När det blev revolu-
tion i Egypten i januari 2011 bidrog detta till att turismen minskade och 
arbetstillfällena blev färre. Då kände vi att det inte fanns någon bra framtid 
för familjen i Hurhgada. Just då och valde att flytta till Sverige och min frus 
hemort, Båstad.

Jag kom till Sverige den 14 februari 2011. Jag hade endast varit här på be-
sök en gång innan, cirka 2 veckor i juli 2010. Tre dagar efter min ankomst 
började jag läsa på sfi. Där lärde jag mig snabbt språket, i kombination med 
att min frus familj också pratade svenska med mig. Jag fortsatte läsa svens-
ka på gymnasienivå och fick mitt första arbete i Sverige som köksbiträde 



och servitör på Hovs Hallar. Jag har även arbetat som receptionist på Norr-
vikens Camping, varit frukt och grönt ansvarig på Willys Båstad, skiduthy-
rare på Vallåsen och nu arbetar jag som studiehandledare/ tolk/översätta-
re på Strandängsskolan i Båstad. 

Det som har varit till stor hjälp för mig att komma in i samhället är att jag 
har arbetat mycket med människor där jag hört språket talas varje dag, att 
jag har varit öppen för att pröva nya saker, sett till att sätta mål, arbetat för 
att nå dem och att jag naturligtvis inte ger upp så lätt.

Olika aktörer

UNHCR 
UNHCR, FN:s flyktingorgan, är en opolitisk organisation som grundades 
1950, efter beslut av FN:s generalförsamling. UNHCRS:s uppgift är att hjäl-
pa människor på flykt genom att se till att de får skydd i de länder där de 
söker asyl, säkerställa att de ej skickas tillbaka till ett land där de riskerar 
tortyr eller förföljelse samt värna att flyktingars grundläggande mänskliga 
rättigheter respekteras. 

EU
2013 fastställde EU:s 28 medlemsländer att införa nya regler för asylmot-
tagning inom unionen. Detta för att skapa ett likartat system och mottag-
ande inom de olika länderna. Reglerna består av tre direktiv och två för-
ordningar som reglerar miniminivån kring exempelvis mottagande och 
definitioner om vem som räknas som flykting. Det pågår just nu diskussio-
ner kring unionens syn på migrationsfrågorna generellt och hur ett nytt 
regelverk kring asyl och migration ska se ut inom EU.  

Migrationsverket
Migrationsverket har fått sitt uppdrag av riksdag och regering. Det är Mig-
rationsverket som har fått uppdraget att pröva ansökningar från personer 
som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd från förtryck och 
förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Det är Migrationsverket som har 
det övergripande ansvaret för asylsökande, finansiellt och praktiskt. Det 
är Migrationsverket som beräknar hur många nyanlända invandrare som 



omfattas av flyktingsmottagandet och ger underlag till prognoserna under 
året. Migrationsverket har även ansvar för bosättningen av nyanlända. 

Länsstyrelsen
Sverige består av 21 län och varje län har en länsstyrelse. Länsstyrelserna 
får också sitt uppdrag av riksdag och regering. Länsstyrelserna har ansvar 
att skapa samhällsnytta för sitt län. Länsstyrelserna medverkar bl.a. till att 
det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt samord-
nar dialoger mellan myndigheter, kommuner och andra organisationer när 
det kommer till frågor kring flyktingsituationen i Skåne. 

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag handlar om att bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen ska hjälpa till att hitta arbete åt ar-
betssökande och kandidater åt arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ock-
så uppdraget att samordna, stödja och skapa förutsättningar för flyktingars 
etablering. Det är även Arbetsförmedlingen som fastställer, efter samråd 
med Länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning av mot-
tagningsbehovet i varje län.

Försäkringskassan
Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut ersättning för Arbets-
förmedlingens etableringsersättning till  nyanlända som har rätt till etable-
ringsplan. Försäkringskassan tar emot ansökningar och beviljar eventuella 
bidrag så som exempelvis bostadsbidrag eller etableringstillägg. 

Kommunerna
Kommunen har inte ansvar för asylsökande, generellt. Bortsett från de 
aspekter som handlar om barn, dels att alla barn har rätt till skolgång samt 
dels bär kommunen ett ansvar för omsorgen om barn som kommer utan 
föräldrar eller vårdnadshavare. Kommunen ansvarar enligt lag därtill för 
bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt etableringsinsatser såsom 
sfi, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen ansvarar 
också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och 
unga, oavsett om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också sva-
ra för att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till 



del, så som äldreomsorg. Kommunen har också ansvaret för försörjning för 
personer utan etableringsplan. Kommuns insatser ska påbörjas när nyan-
länd fått kommunplacering. 

Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter som handlar 
om att ”integrera” den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen 
där alla kan känna tillhörighet, gemenskap och delaktighet.

Båstad kommuns ansvar/uppdrag för nyanlända

Skåne
I dag bor det ungefär 1, 3 miljoner människor i Skåne. Antalet växer med 
cirka 10 000 invånare om året och mest ökar befolkningen i sydvästra Skå-
ne. Nästan 90 procent av befolkningen bor i tätorter. Skåne har en relativt 
ung befolkning. Detta beror till stor del på inflyttning av utrikes födda. Nära 
en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och har rötter i sam-
manlagt 193 länder. I Skåne talas fler än 170 olika språk idag.

Båstads kommun 
Båstads kommun har drygt 14 500 invånare som bor i kommunen året 
runt. Under sommaren är här över 40 000 bosatta i kommunen och un-
der tennisveckan trafikeras Köpmansgatan av drygt 150 000 personer. Det 
finns sex tätorter i kommunen, Båstad, Förslöv, Östra Karup, Västra Karup, 
Grevie och Torekov. De allra flesta bor i Båstad tätort (Hemmeslöv inräknat). 

Båstads kommun har en befolkningsstuktur som skiljer sig från riket i öv-
rigt. Andelen personer 65 år och äldre uppgår till cirka 30 procent mot ri-
kets cirka 20. Medelåldern i Båstads kommun ligger på 47 år mot rikets 41. 

Från den 1 mars 2016 finns en ny bosättningslag som inskränker det kom-
munala självstyret och innebär att alla kommuner måste ta emot nyanlän-
da. Den nya bosättningslagen gäller nyanlända eller kan avse personer som 
omfattas av den svenska flyktingkvoten och blivit vidarebosatta därige-
nom. UNHCR är den organisation som gör bedömningen av vilka personer 
som är i behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. I Sverige är det 
sedan Migrationsverket som på samma grunder som för övriga asylsökan-
de bedömer om personerna har asylskäl.  Varje kommun har fått en siff-



ra över hur många som anvisas till respektive kommun. Hur fördelningen 
mellan kommuner görs hänger bl.a. samman med kommunens storlek, ti-
digare mottagande och förutsättningar till arbete och delaktighet. Båstads 
kommun fick ett anvisningstal på 43 personer för 2016 och 30 personer 
för 2017. Det innebär att Båstad kommun, enligt lag, är skyldig att ta emot 
och ordna ett boende inom kommunen åt dessa personer. En gång om året 
fastställs fördelningstalet på nytt för respektive kommun. 

Under 2015 tog Båstads kommun emot 71 ensamkommande barn dvs. 
barn och unga upp till 18 år som kommit utan vårdnadshavare och som 
väntar på asyl. Ensamkommande barn placeras i Hem för vård eller boen-
de (HVB), familjehem, i stödboende eller hos anhörig. Från och med den 1 
april 2016 gäller en ny lag kring anvisning av ensamkommande till Sveriges 
kommuner, som innebär att alla kommuner ska ta emot ensamkomman-
de barn oavsett tidigare överenskommelser. Alla kommuner har givits ett 
fördelningstal baserat på ett par olika parametrar så som exempelvis folk-
mängd och tidigare mottagana nyanlända och ensamkommande barn. För-
delningstalet räknas i promille. Båstads kommun har fått ett fördelningstal 
på 2,17 promille under 2016 och 1,20 för 2017. Detta fördelningstal rör sig 
utifrån hur det faktiska antalet blir dvs. hur många ensamkommande barn 
som kommer till Sverige. Hur många ensamkommande barn Båstads kom-
mun ska ta emot under ett år går därför inte att svara på. Det är beroende 
på hur de faktiska omständigheterna ser ut. Talet 1,20 promille består oav-
sett om det kommer 18,000 barn till Sverige på ett år eller 3000 barn. Kom-
mer det 18,000 barn ska Båstads kommun ta emot drygt 6 barn. Om det 
kommer 5000 barn ska Båstads kommun ta emot drygt 2 barn. Under 2016 
tog Båstads kommun emot 5 (nya) ensamkommande barn. Fördelningsmo-
dellen är dynamisk, men den kan aldrig nollas utan löper på långsiktigt. 
En gång om året fastställs fördelningstalet på nytt för respektive kommun. 

Utöver de personer som kommer på anvisning från Migrationsverket som 
ABO via den nya bosättningslagen eller som ensamkommande så finns det 
även gruppen EBO dvs. egen bosatta. Samtliga av dessa grupper ingår i be-
greppet ”kommunmottagna”. Att bli kommunmottagen innebär att en per-
son som fått ett uppehållstillstånd tas emot i en kommun, för första gång-
en. Personen kan vara anvisad till kommunen från ett av Migrationsverkets 
anläggningsboende (ABO). Den kan också vara EBO dvs. en person som 



ordnat eget boende i kommunen och flyttat hit på egen hand. Eller vara 
nyanländ genom att vara anhörig till person med uppehållstillstånd. Under 
2016 flyttade 136 personer som EBO till Båstads kommun.

Breshna Alizai

Mitt namn är Breshna Alizai. Jag är 24 år gammal och jag kom från Afgha-
nistan till Sverige för 4 år sedan. Jag flydde från krig och svårigheter. I mitt 
hemland hade jag ingen möjlighet att utbilda mig, hade ingen frihet och 
inte heller ett tryggt liv. Sverige är däremot ett fritt land som ger möjlighe-
ter till alla människor att utbilda sig och jobba. Jag är väldigt tacksam att få 
bo här och leva ett tryggt liv.

Jag har läst sfi och SAS (Svenska som andraspråk). Där lärde jag mig svens-
ka snabbt. Sedan har jag fortsatt att läsa samtliga svensk- och engelskkur-
ser på gymnasienivå, samt matematik. Jag behärskar språken dari, pashto, 
persiska, svenska och engelska, vilket tyder på engagemang och beslutsam-
het. Jag vill framåt i livet. Jag har lärt mig mer svenska genom att ha varit i 
samhället och därmed fått god kontakt med svensktalande människor.



Jag är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar. Jag vill gärna 
träffa nya människor och få nya kunskaper inom många olika områden. För 
mig är det viktigt att hjälpa andra. I framtiden ser jag mig själv läsa vidare 
på högskolan och bli en självständig och stark kvinna. Under 2016 arbetade 
jag på Arbetsmarknadsenheten i Båstad Kommun, som Aktivitetshandle-
dare. I min tjänst ska jag arbeta för att arrangera, men främst stötta och 
uppmuntra nyanlända vuxna till en aktiv fritidssysselsättning genom nya 
möten och aktiviteter. Från och med januari 2017 arbetar jag som studie-
handledare på Strandängsskolan.

Alla. Goda. Krafter – vad en kan göra själv

Det är många som hör av sig till Båstads kommun med anledning av om-
världssituationen. Många har frågor kring hur de kan hjälpa till; var de 
lämna kläder och saker, var de vända sig för att engagera sig ideellt eller 
vill dela med sig av olika tankar och funderingar. I Båstads kommun finns 
många föreningar och andra ideella krafter som på olika sätt engagerar sig 
i arbetet för ett värdigt mottagande och en god etablering. 

Ideella krafter 
Det finns många som har engagerat sig för dem som bott på Migrationsver-
kets anläggningsboende på Hemmeslövs Herrgård, för andra asylsökande 
som bor på egen hand i kommunen eller de nyanlända som blivit kommun-
mottagna i Båstads kommun. Det ordnas svenskundervisning, pysselaktivi-
teter, utflykter och middagar. 

- Vill du veta mer så kontakta Båstads kommuns integrationsstrateg på
 telefon: 0431-77 728 

Språkcafé
Att lära sig det nya landets språk är viktigt för att känna sig hemma, vara 
självständig, förstå och göra sig förstådd. Ett gott humör och öppet sinne 
är allt som krävs. Alla språkvänner och nyfikna är varmt välkomna. Någon 
föranmälan krävs inte och upplägget är enkelt. Förhoppningen är att du 
som tycker om samtal och är nyfiken på att möta nya människor vill delta. 
Kom när det passar dig.



Båstad bibliotek
Tisdagar 13.00-15.00 (endast nybörjare) 
Tisdagar 15.30-16-30
Fredagar 15.00-16.30

Förslövs bibliotek
Måndagar 15.00-17.00
Torsdagar 10.30-11.30
Vill du veta mer så kontakta biblioteket i Båstads tätort på
telefon: 0431 -  77 088

Bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare 
Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare får en god man i vän-
tan på beslut om uppehållstillstånd. En god mans uppgift är att säkerställa 
barnets trygghet och rättigheter i väntan. En god man ansvarar exempelvis 
för barnets ekonomi, har kontakter med skolan, boendet mm samt bevakar 
barnets juridiska rättigheter. När ett barn erhåller beslut om uppehållstill-
stånd så ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses istället för en god 
man. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir vanligtvis också bar-
nets förmyndare och ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda.

- Vill du veta mer så kontakta Båstads kommuns överförmyndare på 
telefon: 0431-77 150 eller 0431-77 003

Familjehem
Att vara familjehem innebär att en person/familj tar emot ett barn eller 
ungdom under en kortare eller längre tid i sitt hem. Det är Båstads kom-
mun och Individ och Familj, som godkänner, placerar och ansvarar för barn 
i familjehem. 
Vill du veta mer så kontakta Individ och Familj på telefon: 0431-77 050



Öppna upp din arbetsplats
Arbete är viktigt för att känna delaktighet och gemenskap. Arbete är också 
viktigt för självkänslan, den egna ekonomin såväl som samhällets. Har du 
intresse att öppna upp din arbetsplats för studiebesök, praktik eller arbete 
så finns det mycket resurser och kompetens som väntar på att du ska höra 
av dig eller öppna upp just din arbetsplats. 

- Vill du veta mer så kontakta Båstads kommuns Arbetsmarknadsenhet på 
telefon: 0431 77 741

Hyra ut boende
Det är många som är i behov av en egen dörr att stänga om i vår kommun. 
Bostadsbristen är stor i hela Sverige och tillgången på boende är för många 
begränsad. Vill du hyra ut del i eller hela din bostad? Kanske har Ni en in-
redd gillestuga eller ett gästhus som står tomt? 

- Vill du veta mer så kontakta Båstads kommuns integrationssamordnare 
på telefon: 0431-77  728 eller gör en intresseanmälan till bo@bastad.se 

Kompis Sverige 
Båstads och Ängelholms kommun har startat ett samarbete med den ide-
ella föreningen Kompis Sverige. Samarbetet med Kompis Sverige syftar till 
att sänka sociala barriärer mellan nya svenskar som har mottagits i kom-
munen och etablerade invånare. Förhoppningen är att matcha 50 nya kom-
pisar i Båstads kommun, som tillsammans ska träffas och göra gemensam-
ma aktiviteter.

- Vill du bli eller få en ny kompis, skicka en intresseanmälan
 till: skane@kompissverige.se



Invitationsdepartementet
Invitationsdepartementet riktar sig till dig som är nyfiken på att möta nya 
människor över en bit mat. Invitationsdepartementet innebär i all enkelhet 
att gamla och nya Bjärebor träffas och umgås över en middag. Förutsätt-
ningarna för arrangemanget är enkla. Är du intresserad av att antingen 
bjuda någon på middag eller bli bjuden på middag, skicka ett mejl till:
bastad@invitationsdepartementet.se. Aktivitetshandledarna i kommu-
nen matchar sedan inkomna ansökningar och skickar ut uppgifter på de 
matchade till de berörda för att på egen hand planera in dag, tid och plats 
för en trevlig middag. Kostnaderna för middagen står värdfamiljen för.

Statistik och siffror

Mellan åren 1996-2005 blev 30 personer kommunmottagna i Båstads 
kommun. Att bli kommunmottagen innebär att 30 personer, som sökt asyl 
i Sverige och därtill beviljats uppehållstillstånd, valde på egen hand eller 
genom myndighet anvisad att flytta till Båstads kommun.  

Mellan 2006-2015 blev 237 personer kommunmottagna i Båstads kom-
mun. Vilka som flyttade till kommunen redogörs nedan i stapeldiagram-
met. De olika diagrammen visa vilka olika grupper som anvisats eller flyttat 
till Båstads kommun där de olika förkortningarna betyder följande:  

ABO = anvisad vuxen eller familj från ett av Migrationsverkets anlägg-
ningsboende 
EBO = vuxen eller familj som flyttat direkt till ett eget boende eller till 
släkt/vänner  
KVOT = vuxen eller familj som är anvisad direkt till Sverige och Båstad ut-
ifrån UNHCR:s kvotflyktingssystem
ANHÖRIG = vuxen, familj eller ensamkommande barn som flyttar till en 
anhörig i Båstads kommun
ASYLSÖKANDE ENB = ensamkommande barn som anvisats till Båstads 
kommun i väntan på beslut från Migrationsverket eller Migrationsdomsto-
len kring sin asylansökan.  



Kommunmottagna vuxna och familjer som fått uppehållstillstånd 
2006-20151

Kommunmottagna och kommunanvisade ensamkommande barn 
2011-20152

 1 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
 2 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html



 
Wai Huynh

 

Jag heter Wai Huynh och är 45 år. Jag bor med min fru Yen och dottern 
Elizabeth i Båstad och min son studerar vid högskolan i Jönköping. 2006 
flyttade vi från Hässleholm till Båstad. Nu driver vi restaurang Malens Krog, 
vilket gör att jag har stor nytta från min 2-åriga restaurangskola utbildning.
 
Jag kom som båtflykting till Sverige (Åhus) från Vietnamn (Saigon) 1979. 
Flykten med båt över det stora havet var en kamp för familjen. Alla satt 
trångt och alla var rädda. Barn och kvinnor satt uppe på däck, medan män-
nen satt nere under däck. Där var det väldigt varmt och fuktigt. Vi blev jaga-
de av sjöpirater och de stora vågorna gjorde att båten inte var en trygg plats 
att vara i. Tur nog blev vi räddade av ett amerikanskt oljefartyg, som lämna-
de oss på en ö i Indonesien. Efter ett halvår i Indonesien kom vi till Sverige. 



I Sverige fick vi trygghet. Vi barn fick gå i skolan och de vuxna fick jobb på 
fabriker. 1999 blev jag egenföretagare. Jag öppnade en videobutik i Hässle-
holm, som jag drev fram till 2006 då vi flyttade till Båstad. Jag gillar att vara 
egenföretagare. Det har gett mig många nya kontakter och nätverk i det 
svenska samhället. Det har bl.a. bidragit till att jag nu också är klubbmästa-
re i Båstad Carl-Johan Bernadotte Rotary club i Båstad. 

Jag trivs i Sverige och i Båstad. Här har jag lärt känna många trevliga 
människor, som också har blivit vänner för livet. 

Begreppsförklaring

Ankomstboende
Ett ankomstboende är den plats som en asylsökande kommer till Sverige 
placeras på den första tiden. Ett ankomstboende ska vara en plats där den 
asylsökande endast ska vara ett par dagar tills asylansökan registrerats 
hos Migrationsverket. Ett ankomstboende kallas också transitboende eller 
korttidsboende. 

Anläggningsboende (ABO)
Asylsökande kan antingen bo på egen hand eller i ett av Migrationsverkets 
anläggningsboende (ABO), under tiden som asylsansökan behandlas. Det 
är Migrationsverket som ansvarar för dessa boenden och hyr antingen 
egna boenden eller direkt av privata aktörer. I Båstads kommun fanns ett 
anläggningsboende, Hemmeslövs Herrgård, som drevs av Jokarjo AB samt 
några enskilda lägenheter som Migrationsverket har hyrt. 

Asylsökande 
Asylsökande är definitionen på en person som sökt asyl, men ännu inte fått 
något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket eller beslut från 
Migrationsdomstolen. En asylsökande är därmed en person som väntar.

Eget boende (EBO)
Asylsökande som inte bor på ett av Migrationsverkets anläggningsboende 
kan också bo på egen hand (EBO) exempelvis hos vänner eller släkt.
 



Ensamkommande barn
Asylsökande som är under 18 år och kommer till Sverige utan förälder eller 
annan vårdnadshavare. 

Etablering
När en asylsökande fått ett uppehållstillstånd och blivit kommun mottag-
en kan etableringen påbörjas. Varje nyanländ vuxen har rätt till en etable-
ringsplan via Arbetsförmedlingen under förutsättning att personen kan 
delta i etableringsaktiviteter på minst 25 %. Etableringsplanen ska inne-
hålla bland annat sfi och samhällsorientering, samt andra aktiviteter som 
främjar sysselsättning och inkludering. Etableringsplanen pågår i två år 
och syftar till att den nyanlända ska få förutsättningar till egenförsörjning, 
delaktighet och gemenskap. 

Flykting
En flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända 
dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, 
tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyk-
tingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller 
inbördeskrig.

LMA-kort (Lag om Mottagande av asylsökande (1994:137)) 
Asylsökande har inget svenskt personnummer. Däremot har de ett dossier-
nummer och ett LMA-kort, som är en tillfällig uppgift och handling som 
visar att personen är asylsökande i Sverige. LMA koret utfärdas av Migra-
tionsverket. 

Nyanländ
Nyanländ är definitionen på en person som sökt asyl, fått uppehållstill-
stånd och bosatt sig i någon kommun, antingen på egen hand eller med 
hjälp av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. En nyanländ har ett 
personnummer, vilket asylsökande inte har.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)
Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva 
här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa 
in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt 



pass för att kunna återvända. Det permanenta uppehållstillståndet gäller 
så länge personen är bosatt i Sverige.

Svenska för invandrare (sfi)
Du har rätt att studera SFI om du har ett personnummer och är folkbokförd 
i Sverige. EU-medborgare med uppehållsrätt har också rätt att läsa SFI. Ny-
anlända som ingår i etableringen ska läsa på sfi för att fullt ut ta del av sin 
etableringsersättning. 

Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)
En tidsbegränsad lagändring har införts enligt överenskommelse mellan 
regeringen och Alliansen, som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd ska 
utgöra huvudregel för asylsökande. När det tillfälliga uppehållstillståndet 
löpt ut och personen kan uppvisa taxerad inkomst på den nivå som det 
går att försörja sig på ska personen beviljas permanent uppehållstillstånd, 
även om skyddskälen har upphört. 

Inget, allt eller något
Forskning, undersökningar och rapporter visar att det finns en utbredd 
diskriminering i vårt samhälle. Inte minst när det kommer till arbetslivet. 
Vi behandlar människor olika baserat på föreställningar kring kön, etnici-
tet, funktionsnedsättning etc. Varför vi behandlar människor olika bottnar 
bl.a. i fördomar, på grund utav bristande rutiner, okunskap eller outtalade 
normer, som begränsar.Diskriminering sker över och mellan grupper som 
själva utsätts för diskriminering och diskriminering kan även ske i all väl-
mening, utan onda avsikter eller illvilja. 

Diskriminering är svårt och komplext och det är en av flera orsaker till 
varför exempelvis Sverige har bland de mest välutbildade taxichaufförer-
na, varför det är svårare att kallas till intervju om du heter Mahmoud än 
Magnus tilltrots likvärdiga cv och varför det är svårare att komma in på 
den svenska arbetsmarknaden om din hudfärg inte är vit. Diskriminering 
är en konkret faktor som skapar olika förutsättningar för människor att bli 
jämlika och trygga. 
Diskriminering kostar massor, dels för den enskilda vars livsmöjligheter 
inskränks, men även för samhället som går miste om eller missar kompe-
tens och resurser. Diskriminering skapar murar och försvårar relationer, 
utveckling och integration. 



Integration handlar om oss
Integration handlar om mottagande, etablering och delaktighet. 
Integration handlar också om inkludering, att känna en gemenskap, 
att vara självständig och försörja sig på egen hand. För att bli inklu-
derad måste den part, om det så är arbetsgivaren, föreningen eller 
grannen, som ska ta emot, välkomna eller bjuda in också göra det. 

Inkludering eller integration handlar därför inte bara om ”de som 
kommer” utan lika mycket om ”oss som öppnar upp”. Utan att förstå 
detta samspel kommer möjligheterna till en god samhällsutveckling 
att försvåras. Ett resultat som är dåligt för alla. Varje enskild person 
är viktig för att bygga ett inkluderande och välkomnande samhälle, 
ett samhälle där alla kan bidra och känna gemenskap. Tillsammans 
tar vi ansvar. Tillsammans bestämmer vi vilket Båstad vi vill ha.

BÅSTADS 
KOMMUN


