Vanliga frågor om mottagande av nyanlända i Värmdö kommun
Hur försörjer sig nyanlända som kommer till kommunen?

De flesta nyanlända som tas emot i Värmdö kommun ingår i etableringen, och får
etableringsersättning från Försäkringskassan. De har också möjlighet att ansöka om
bostadsbidrag och barnbidrag/studiebidrag. Personer som inte kan delta i etableringsinsatser
kan ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten.
Under den första månaden, innan den första etableringsersättningen har betalats ut, får
nyanlända pengar från socialtjänsten. Den summa de får motsvarar den som andra personer
som har försörjningsstöd får. I summan inkluderas pengar för busskort.
Vissa nyanlända, så kallade kvot-flyktingar, kan få extra bistånd till kläder för årets kalla
månader.
Hur fungerar det med skolgång för nyanlända barn och ungdomar?

Varje familj som ingår i etableringen har en integrationshandläggare som jobbar hos Värmdö
kommun. Integrationshandläggaren hjälper familjen att anmäla barn till förskola och skola.
Ibland är det fullt i någon årskurs, och då kan det ta lite tid innan ett barn kan börja i skolan.
Så snart barnet har börjat i skolan kan familjen ansöka om busskort eller skolskjuts.
Vilket stöd får nyanlända från kommunen?

Hos Värmdö kommun arbetar integrationshandläggare, språkstödjare, bostadshandläggare och
integrationssamordnare som alla på olika sätt hjälper och stödjer de nyanlända som kommer
till Värmdö. De personer den nyanlända familjen/personen har mest kontakt med är
integrationshandläggaren och språkstödjaren.
Integrationshandläggare hjälper t.ex. utrusta bostaden med basutbud av möbler och husgeråd,
se till att den nyanlända har pengar till förnödenheter under den första månaden (innan
etableringsersättning betalas ut), boka tid för inskrivningssamtal hos Arbetsförmedlingen,
anmäla barn till förskola och skola, anmäla till kartläggningssamtal inför sfi-studier, boka tid
för hälsoundersökning för personer som kommer direkt från annat land och boka tid hos
vårdcentral för barn yngre än 6 år. Integrationshandläggaren finns med som ett stöd för
familjen/personen under hela etableringsperioden.
Språkstödjare är en person som förstår både svenska och den nyanländes hemspråk, och som
på uppdrag av Värmdö kommun bistår den nyanlände i praktiska frågor i samband med
dennes bosättning. Språkstödjare hjälper bl.a. till med att ansöka om relevanta bidrag och
ersättningar från Försäkringskassan och Pensionsmyndigeten, är med när den nyanlände har
kontakt med myndigheter, sjukvård, bank etc., och orientering i lokalsamhället (t.ex.
bibliotek, kollektivtrafik, närmaste affär, informera om fritidsaktiviteter).
Vem ser till att en nyanländ som har en funktionsnedsättning får hjälp?

Integrationshandläggaren hjälper den som har behov av t.ex. funktionshinderomsorg att få
kontakt med socialtjänsten.
Integrationshandläggare och språkstödjare hjälper också till att lotsa nyanlända som har behov

av insatser från andra myndigheter till rätt instans.
Vilka är det som kommer till Värmdö?

De personer som tas emot i Värmdö kommun kommer antingen efter anvisning från
Migrationsverket eller som anhöriga till ensamkommande barn som tidigare har tagits emot i
Värmdö. Kommunen tar emot både ensamstående personer och familjer.
De allra flesta som kommer hit har redan bott i Sverige i mellan 1,5 och 2 år, i väntan på
beslut om uppehållstillstånd och anvisning till bosättningskommun. Personer som fått
uppehållstillstånd genom sin anknytning till en personer som tidigare tagits emot i kommunen
och personer som ingår i Sveriges mottagande av kvot-flyktingar kommer dock som regel
direkt från ett annat land.
Vem betalar Värmdös mottagande av nyanlända?

Stora delar av de kostnader som kommunen har för mottagandet ersätts av Migrationsverket.
För varje nyanländ som kommunen tar emot utbetalas t.ex. en schablonersättning som ska
täcka kommunens kostnad för mottagande och bosättning, sfi, särskilda introduktionsinsatser
inom barnomsorg/skola, samhällsorientering, kostnader för tolk, kommunala insatser för att
underlätta etablering och visst ekonomiskt bistånd.
Kommunen får också ersättning för kostnader för boende för och omsorg om
ensamkommande barn, samt för funktionshinderomsorg, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd
för nyanlända som inte kan delta i etableringen. Kommunen kan också, för kvot-flyktingar, få
ersättning för tomhyra, vissa resekostnader, grundläggande hemutrustning i avvaktan på att en
person kan söka hemutrustningslån, samt vissa personalkostnader.

