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Kommunens roll
De stora flyktingströmmarna till Europa och Sverige påverkar också Luleå. Luleå kommun har sedan många
år tagit emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt avtal med staten. 2015 handlade
det om upp till 100 flyktingar. För 2016 har Luleå lovat ta emot 248 personer med uppehållstillstånd.
Kommunens flyktingmottagning hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser.
Luleå kommun har även avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Under 2015
ökade antalet ensamkommande och Luleå hade i augusti 2016 ansvar för cirka 200 ungdomar, de flesta i
gymnasieåldern. Under första halvåret 2016 kom endast ett tiotal ensamkommande barn till Luleå.
De ensamkommande barnen bor i boenden med personal i flera stadsdelar samt i Råneå. På boendena ska
hemlika förhållanden råda och barnen får mat och stöd. De får även hjälp med hälsokontroll, god man, skola
och fritidsaktiviteter.
Det finns i dagsläget sju boenden med nästan 200 platser i Luleå kommun för ensamkommande barn. De
finns i följande stadsdelar:
• Bergviken: 10 platser

• Nordkalotten: 80 platser

• Björkskatan: 27 platser

• Kronan: 11 platser

• Bergnäset: 24 platser

• Råneå: 16 platser

• Örnäset-Hertsön: 15
utslussningsplatser
• Sunderbyn: 10 platser
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Det utökade flyktingmottagandet under 2016 innebär att fler boenden måste skapas. När det gäller ensamkommande barn handlar det om ett nytt boende i centrum med 30 platser.
Centrumboendet öppnar i oktober samtidigt minskar antalet barn vid Nordkalotten från 80 till 50.

Migrationsverkets roll
Migrationsverket är normalt den första myndigheten som flyktingar till Sverige möter. Det är också Migrationsverket som registrerar och prövar asylansökningar.
När en asylansökan är registrerad och personen är inne i asylprocessen är nästa steg att personen ska få någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Migrationsverket har asylboenden och hyrda lägenheter i hela
landet, bland annat i Råneå.
Migrationsverket står för boende och pengar till mat under tiden flyktingar väntar på besked om asyl. När
en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingens roll
Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Tillsammans med
flyktingen och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan där svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering oftast ingår.

Vad är asyl?
Asyl innebär att en flykting söker skydd i ett annat land. I Sverige begär man skydd genom att lämna in en
asylansökan till Migrationsverket. Behovet av skydd prövas av en av Migrationsverkets asylenheter. Under
tiden som ansökan behandlas är man inskriven vid en mottagningsenhet där man får hjälp med bland annat
bostad och försörjning under väntetiden.
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Vad är uppehållstillstånd?
Uppehållstillstånd innebär att den asylsökande har fått positivt besked på sin asylansökan och har rätt att
stanna i Sverige. När man får uppehållstillstånd skrivs man ut från Migrationsverket och inväntar en kommunplacering någonstans i Sverige, där kommunen tar över ansvaret.
Efter en bred partiöverenskommelse har Sverige från den 20 juli 2016 infört en tidsbegränsad lag där
huvudregeln är tillfälliga uppehållstillstånd.

Bostadssituationen för flyktingar i Luleå
Luleå kommun tar emot asylsökande barn och vuxna som fått uppehållstillstånd. Bostäder är en flaskhals.
Här är en sammanfattning av hur det ser ut och vad som planeras.
Luleå ska under 2016 kunna ta emot 248 nyanlända med uppehållstillstånd. De behöver uppskattningsvis
128 lägenheter, varav den stora merparten är ettor.
Prognosen fram till 2019 är att det behövs 560 bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd.

Kommunen är skyldig att ordna
bostäder till nyanlända
Kommunfullmäktige har beslutat att Lulebo ska reservera upp till en fjärdedel av sin lägenhetsomsättning
till nyanlända. Uppskattningsvis handlar det om tio lägenheter per månad. Uppdraget är tidsbegränsat och
gäller till den 1 juli 2017.
Varje kommun i Sverige är enligt Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016 skyldig att ordna bostäder till nyanlända, alltså människor som har varit på flykt undan krig och förföljelse och fått uppehållstillstånd i Sverige.
Det tidsbegränsade uppdraget till Lulebo är bara en pusselbit i kommunens bosättningsuppdrag för
människor som har fått uppehållstillstånd. Luleå kommun samarbetar också med privata fastighetsägare
för att få fram bostäder. Det sker på samma sätt som för Luleåbor som behöver bostad av sociala eller andra
skäl.
Luleå kommuns ambition är att de nyanlända ska vilja stanna kvar i Luleå. Luleå och Norrbotten har ett
mycket stort behov av ny arbetskraft fram till år 2025.
– De nyanlända har ingen möjlighet att stå i bostadskö och har sällan råd att köpa sin bostad. Vi hoppas
att många av dem inte flyttar vidare till Stockholm eller Göteborg utan stannar kvar här. Luleå och Norrbotten behöver arbetskraft och många nyanlända jobbar redan idag inom vården och hjälper våra äldre få
den omsorg och vård de behöver, säger kommunalråd Yvonne
Stålnacke.
Byggtakten för nya bostäder ska också öka. Under 2015-2018
tillkommer minst 1 500 nya bostäder i Luleå, nästan hälften av
dessa blir hyresrätter.

Yvonne Stålnacke,
ordförande i
kommunstyrelsen
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Hyr ut din bostad
Privatpersoner kan via Luleå kommun hyra ut sin
bostad åt en nyanländ. Kommunen hjälper till med
kontakter och med information om lagar och regler
kring uthyrning.
Kommunen kan om det behövs också stå för förstahandskontraktet. På www.lulea.se hittar du mer information och kan anmäla din bostad för uthyrning.

Hjälpa till
Många vill göra en insats för nyanlända flyktingar.
Det finns flera organisationer att kontakta om du vill
jobba ideellt. Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda
barnen med flera har verksamhet i Luleå.
Nätverket Ett Luleå för alla har öppnat ett Tillsammanskafé i Föreningarnas hus, Storgatan 13. Här
träffas man varje måndag klockan 17.30 för samtal
och språkträning.
Studieförbundet NBV Norr har startat Språktorget,
en studiecirkel och mötesplats för integration och
språkutveckling.
Många idrottsföreningar gör också stora insatser och
kan behöva frivilliga krafter.

Bli god man eller
familjehem
Ensamkommande barn under 18 år som söker uppehållstillstånd har enligt lag rätt att få en god man.
Mer information finns på www.lulea.se/godman
Luleå kommun söker också familjehem till ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 12-16 år. Mer
information finns på www.lulea.se/familjehem
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Ali Abdullah: ”Jag
flyttar aldrig från
Luleå”
Bakom varje asylsökande finns en människa med en
egen historia och uppväxt. Det finns olika anledningar och historier till varför en person söker asyl – här
får du träffa Ali Abdullah.
Ali Abdullah var 16 år gammal när han för åtta år
sedan kom från Irak till Luleå som Luleås första ensamkommande flyktingbarn. Idag är han 24 år och
driftchef på Sushibaren.
Skillnaden mellan Luleå och Bagdad kan inte vara
större. I miljonstaden Bagdad är det sommar året om,
temperaturen varierar från 25 grader som svalast till
omkring 45 grader. Alis familj hade det gott ställt,
han levde ett lyxliv som han säger. Men det var krig
i Irak med hundratusentals döda. Alis systers man
blev dödad, han själv kidnappad. Familjen fick betala
en stor lösensumma för att få honom fri. Den 7 maj
2007 flydde han från Irak, ung, ensam och rädd.
En månad tog det Ali för att komma till Sverige.
Först till Syrien och sedan via Medelhavet med båt
och till sist flyg till Stockholm. Där bodde han på ett
transitboende. Efter tre månader fick han uppehållstillstånd och blev placerad i Luleå. Han hade hört att
Luleå var bra och att det var en mindre stad och att
allt gick snabbare och enklare än i storstäderna.
Efter ungefär ett år kom Alis mamma och tvillingsyster till Luleå. De bor numera i Stockholm. Ali har en
bror kvar i Irak.

Ali kom till Luleå som ensamkommande flyktingbarn. Nu är han
driftchef på Sushibaren. Foto: Susanne Lindholm

Annorlunda situation för flyktingar
Dagens flyktingsituation påminner honom om hans svåra resa, allt han gick igenom då. Men Ali säger att
det är stor skillnad nu mot när han kom till Sverige.
- När jag kom till Luleå fanns det inte så många flyktingar som det gör nu. Jag har inte heller märkt av någon
rasism här. I skolan var jag den enda utlänningen i min klass och många var väldigt hjälpsamma mot mig.
Under gymnasiet, där han gick ledarskapsprogrammet, gjorde Ali praktik på Sushibaren. Där såg de en ung
kille som hade mycket driv och ville vara med och lära sig saker. Det ledde till extrajobb och under tredje
året på gymnasiet både pluggade han och jobbade heltid på Sushibaren alla dagar i veckan. Sedan 1,5 år är
han driftchef på Sushibaren på Storgatan och Storheden och dess för innan var han kökschef i tre år.

Språket är nyckeln till landet
Rådet som Ali vill ge till andra ungdomar som kommer som ensamkommande flyktingbarn är att fokusera
på språket och plugga vidare. Och att vara skötsam, då får man ett bra rykte och har lättare att komma in i
samhället, få jobb och vänner.
- Språket är nyckeln till landet. Kan du språket så löser sig allt, säger Ali bestämt.
Det är i Luleå Ali är hemma, här har han vänner och jobbarkompisar. Han har växt som människa sedan han
lämnade Irak. Allt som har hänt sedan flykten har gjort att han har utvecklats, fått ta ansvar, blivit självständig och fått ett helt nytt tryggt liv i Luleå. Härifrån flyttar han aldrig!
Sverige har gett mig mer än vad mitt hemland har, säger han. Och Luleåborna är mycket schysstare mot
flyktingar än vad man är på andra ställen.
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Frågor och svar om flyktingsituationen
1. Blir det färre flyktingar som kommer till
Luleå?

4. Hur påverkas skolorna av flyktingmottagningen?

Antalet ensamkommande barn har sedan
årsskiftet minskat kraftigt.
Totalt väntas cirka 20 barn komma till Luleå
under 2016. Luleå ska dessutom under 2016 ta
emot 248 personer med uppehållstillstånd.
Vi har till september tagit emot cirka 100
personer.

Flertalet av de ensamkommande barnen är
i gymnasieåldern och de erbjuds att gå programmet språkintroduktion. Barn i grundskoleåldern går i grundskola i närheten av sitt
boende.

2. Hur ligger Luleå till när det gäller att ta
emot flyktingar i förhållande till folkmängden?
Luleå kommun kommer under 2016 att tillsammans med Piteå ta emot mer än hälften
av länets flyktingar med uppehållstillstånd.
De övriga tolv kommunerna delar på
resterande.

3. Var ska alla flyktingar bo om de väljer
att stanna i Luleå?
Har man uppehållstillstånd tilldelas man
en lägenhet i Luleå alternativt skaffar en lägenhet själv. Ensamkommande barn bor på
särskilda boenden, så kallade HVB-hem (hem
för vård eller boende) eller stödboenden som
kommunen tillhandahåller med personal.
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5. Vad kostar flyktingmottagningen?
Kommunens ordinarie flyktingmottagning
täcks av statliga medel. Kommunen har även
andra kostnader som är svåra att bedöma.
Migrationsverkets utgifter beräknas uppgå till
50 miljarder 2016.

6. Hur påverkar det vår ekonomi?
Utgifterna för stat och kommun är samtidigt
intäkter för enskilda, som får jobb och
betalar skatt, och för företag. En direkt följd
är att Sveriges ekonomiska tillväxt just nu är
ovanligt hög.
Bortsett från det humanitära perspektivet är
de flesta överens om att invandring på sikt är
en ekonomisk fördel. Sverige har en
åldrande befolkning och ett stort behov av
arbetskraft när många går i pension.

Har du frågor?
Kontakta Luleå kommun.
Telefon: 0920-45 30 00
E-post: lulea.kommun@lulea.se
Facebook: www.facebook.com/Luleakommun
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Anteckningar
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