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Promemoria

Ettdsaocai—älfhåll'biäir'f'ieget boende

för

asylsökande

(DnrA2018/00777/1)
Myndigheten
regeringens

för ungdoms-

mål att alla ungdomar

liv och inflytande
förbättra

och civilsamhällesfrågors

yttrande

utgår från

ska ha goda levnadsvillkor,

över samhällsutvecklingen

makt att forma sina

samt från regeringens

mål att

Villkoren för det civila samhället.

Myndigheten

för ungdoms— och civilsamhällesfrågor

till promemorians

generella

ändamål

(MUCF ) ställer sig positiv

om ett socialt hållbart

eget boende för

asylsökande.
Myndigheten

ser positivt på den utförda

uppmärksammar

hur insatser

etableringsfrämj
könsroller

ande insatser kan verka stöttande

på längre sikt. Myndigheten

snabb etablering,
arbetsrelaterade

nämligen

insatser för nyanlända

sig på arbetsmarknaden.

Vilka MUCF har identifierat
program,

ett lägre deltagande

till vilka åtgärder

största Vikt att unga nyanlända
etablering

och möjlighet

—gemensamt

som generellt

som finns tillgängliga
blir vägleda

att kunna kombinera

ansvar för

sett har svårare
kvinnor,

att
bland

i arbetsmarknadspolitiska

män,]. Män och kvinnor

kvinnor

i

att rikta särskilda

Detta gäller även unga nyanlända

än bland unga nyanlända

när det kommer

kvinnor,

och deltagande

Vid vad som påpekas

att det finns anledning

som

suddaut traditionella

i att

kvarhåller

av jämställdhet

aktivitetsgrad

för SOU 2018:22 Eff ordnaf mottagande

remissyttrandet

etablera

konsekvensanalysen

som främj ar kvinnors

har idag skilda Villkor

och det anses vara av

till insatser

som stärker deras

studier eller arbete med

föräldraskap?
Myndigheten
poängtera

ser positivt på den utförda

att unga asylsökande,

en ytterligare

i benämningen

i arbets- och samhällslivet,

2 Unga vill och kan i nytt land, Temagruppen
civilsamhällesfrågor,
2017

Myndigheten

för

ungdoms—

. 118 94 Stockholm

unga mellan

men Vill
18 och 25 år, utgör

annan utsatt grupp som skulle gynnas av särskilt riktade insatser.

1 Fokus 16 —unga nyanländas etablering
och civilsamhällesfrågor,
2016

Box 17 801

barnkonsekvensanalysen

och

. Medborgarplatsen

unga i arbetslivet,

Myndigheten

Myndigheten

för ungdoms-

för ungdoms-

civilsamhällesfrågor
3 o tfn 08—566 219 00 - fax 08-566

219 98 . info©mucf.se

. www.mucfise

och
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OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Detta handlar

'

främst om att det samhälleliga

en individ

fyller 18 år samtidigt

stödjande

insatser för gruppen

som behoven

utifrån

skilda förutsättningar.

tillräcklig

Myndigheten
procent

ställer sig frågande

Myndigheten

Vill även påpeka

promemorian

föreslår,

sådana grupper

hemlöshetskartläggning

inom respektive
fungerar

så som belyses

ovan för gruppen

kvinnor,

har varit föredragande.

den slutliga beredningen

samtliga

HBTQ—personer

Lena Nyberg

insatser,

som

samt personer

som finns

efter olika gruppers

behov,

beslutat.

inga synpunkter.

Handläggare

Lovisa

Tiina Ekman har deltagit i

aV ärendet.

flaw &%e

*?

Lena Nyberg

Lovisa Carlsson
handläggare

och karaktär,

med

kvinnor.

Verksamhetsstrateg

generaldirektör

på

om hur olika maktsystem

anpassas

unga nyanlända

4S?

2017 —omfattning

som är 24 år eller

om den heterogenitet

till reflektion

när insatser

%% , W

3 Hemlöshet

att 13

behov. Några exempel

för ungdoms— och civilsamhällesfrågor

I detta ärende har generaldirektör
Carlsson

särskilda

Vill MUCF påminna

med varandra

I övrigt har Myndigheten

2017. Där framgår

Vikten av att anpassa

grupp och uppmuntra

i relation

inför om en

bland unga vuxna som

utgörs av personer

efter olika gruppers

Slutligen

behov

är just utlandsfödda3.

är barn, ungdomar,

funktionsvariation.

som

och risker utförts.

tänker då särskilt på den ökande hemlösheten

yngre samt att flera av de hemlösa

När det gäller

för just unga, med individuella

av de som lever i akut hemlöshet

den dagen

behov som unga under 18 har. Denna

Myndigheten

i Socialstyrelsens

drastiskt

ser Vi att de sällan betraktas

analys kring denna grupps boendevillkor

presenterats

2 (2)

/18

förblir desamma.

”unga vuxna”

anpassade

"

stödet förändras

unga, trots att de har samma eller liknande
grupp är i behov av insatser

länlröö

Socialstyrelsen

