Ordlista
ANVISNINGSBARA PLATSER - Talen anger en länsvis fördelning av det nationella behovet av platser
för nyanlända som inte bosätter sig på egen hand.
ASYL - Ett uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare därför att han eller hon är flykting
enligt utlänningslagen.
ASYLSÖKANDE - En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse,
men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
ERSÄTTNING – Vid upprättad Etableringsplanen och deltagande av aktiviteter ges etableringsersättning
om högst 308 kronor per dag, fem dagar per kalendervecka. Ersättningen betalas ut en gång i månaden
(via Försäkringskassan), storleken beror på omfattningen av etableringsplanen. Personen får ansöka om
rätten till detta på Arbetsförmedlingen.
ETABLERINGSREFORMEN - Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197)
innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända
förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.
ETABLERING-målgrupp - För personer i ålder 20-64 år (alternativt i åldern 18-19 år och saknar
föräldrar i Sverige) och har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl har rätt till
särskilt stöd för att så snabbt som möjligt komma i arbete. Gäller även dem i samma ålder som kommit
till Sverige som anhörig till en person som fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande
skäl.
ETABLERINGSINSATS - Aktiviteter inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag såsom Sfi (svenska
för invandrare), Samhällsorientering (som syftar till att ge grundläggande kunskaper om det svenska
samhället), praktik, förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, arbete osv.
ETABLERINGSPLAN - Upprättas på Arbetsförmedlingen. Kan maximalt omfatta 24 månader. Innehåller
aktiviteter som ska motsvara heltid, 40 timmar per vecka. Aktiviteternas innehåll planeras individuellt
utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov. Månadsredovisning av frånvaro krävs inför
utbetalning av ersättning.
FLYKTING - Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige, se
Genève-konventionen. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande.
KVOTFLYKTING - Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den
flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.
LOTS - De arbetssökande som har upprättat en etableringsplan har rätt att välja en etableringslots.
Lotsen är ett företag eller en organisation som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
LÄNSSTAL - Arbetsförmedlingen fastställer efter samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket
länsstal 1 gång/år.
PUT - Permanent uppehållstillstånd. 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. Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen.
SO ‐ Samhällsorientering för nyanlända, ska omfatta minst 60 timmar och helst på modersmål.
ÖVERENSKOMMELSE OM MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR OCH ANDRA SKYDDSBEHÖVANDE Länsstyrelsen har i uppdrag att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av
nyanlända invandrare samt se till att de mottagna får en bra introduktion i det svenska samhället.

Kommuner – Bjurholm I Nordmaling I Robertsfors I Umeå I Vindeln I Vännäs I Örnsköldsvik – i samverkan

