Samverkan

Nyckeln till trygghet

Hyreskontrakt och tomhyra: Hyresvärden kontaktar kommunens Integrationsenhet och erbjuder en ledig lägenhet. Kommunen kan betala
hyran för den tomma lägenheten tills hyrestagare flyttar in. Kommunen
skriver ett tillfälligt kontrakt med hyresvärden tills den nyanlända kommer och ett nytt hyreskontrakt skrivs med hyrestagare.
Bosättningssamtal: Integrationsenheten håller en introduktion i hur
boendet fungerar i Sverige. Allt ifrån kontrakt och nycklar till matlagning, tvättstugekultur, källsortering, tider och oskrivnas regler. Integrationsenheten erbjuder vid behov tolk vid sitt bosättningssamtal.

Vi är intresserade av att inleda ett samarbete. Har ni frågor eller förslag
så är ni välkomna att höra av er!

Kontaktperson på Kumla kommun:
Flyktingsamordnare
Marie Eriksson
marie.eriksson@kumla.se
019-58 80 82, 070-35 25 375

Kommersiella bilder från pixabay.com

Behovet är stort. Hyr ut din bostad till en nyanländ med uppehållstillstånd

Öppna din dörr
Den 1 Mars 2016 kom den nya Bosättningslagen, som i korthet innebär att alla
Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot och ordna boende för nyanlända
personer som har fått uppehållstillstånd och som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta är en stor utmaning och vi ser fram emot en samverkan med
er privata hyresvärdar.

Många familjer och ensamstående med uppehållstillstånd väntar på
att hitta ett hem. De har
flytt från förföljelse, förtryck och krig. Öppna
din dörr för någon av de
nyanlända som anvisats
till just din kommun.
Bostaden är avgörande för
etableringen och en mycket
viktig del i integrationen.
Bostadssegregationen försvårar språkutvecklingen
och möjligheterna att få ett
arbete. I dag har kommunerna ett väl fungerande
samarbete med de kommunala fastighetsbolagen. Vi
behöver också skapa en
bättre samverkan med privata hyresvärdar och fastighetsägare. För att klara
dagens generationsväxling
och möta morgondagens arbetskraftsbehov måste nyanlända ses som tillgång och inkluderas i samhället. Det är viktigt att hela samhället är med och tar ett solidariskt ansvar för
mottagandet—myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Fastighetsägare har en mycket viktig roll i integrationen.

Nyanländas ekonomi
Etableringsersättning: ca 6776 kr/mån i 2 år.
Bostadsersättning: Upp till 3900 kr, betalas ut av Försäkringskassan, om man är
ensamstående. Om bostadskostnaden överstiger 5 700 kr per månad har man
inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden.
Bostadsbidrag: 3400-5200 kr för familjer med barn.
Etableringstillägg: 800/1500 kr per barn upp till 4500 kr/månad, de två första
åren + barnbidrag.

(Detta är bidrag de nyanlända kan söka)

