Hela denna sida är en annonssida från Strömsunds kommun

Flyktingkatastrofen i världen
Flyktingkatastrofen berör oss alla. Vi måste hjälpas åt för att människor på flykt
ska få känna trygghet och medmänsklighet. Ingen kan göra allt men alla kan
göra något för att underlätta situationen för alla kvinnor, män och barn som nu
kommer till Sverige och vår kommun. Här ger vi lite information om hur du som
Susanne Hansson, kommunalråd
medmänniska kan hjälpa till. Tack för att du engagerar dig.

Här kan du bidra

Akut brist på gode män i kommunen

Föreningarna arrangerar bland annat språkkaféer, olika
aktiviteter, skapar mötesplatser samt stöttar och hjälper
barn och familjer på olika sätt.

n Barbro Guldbrandsson

i Vängel och Boel Sjödin
i Rossön är två av
kommunens gode män.
Just nu är kommunen
i stort behov av fler
för att möta det ökade
behovet.

Fjällsjö Framtid
Rossöns samhälls- och företagarförening (RSFF)
Mårten Anderstig, 070-302 06 19
Sven Anderstig, 070-233 20 24
info@rosson-rsff.se
Pingstkyrkan Strömsund
Peter Wilhelmsson, 076-769 11 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com
Hassan Al Bittar, 073-999 11 61
hassanbetar@hotmail.com

Intressant och givande

Sunt förnuft är viktigt

Boel Sjödin i Rossön är förutom
god man också vårdnadshavare

Frostvikens Församling/Gäddede asylgrupp
Martin Ottosson, 070-222 38 89
martin.ottosson@svenskakyrkan.se

för två ensamkommande. Hon
poängterar att det inte är svårt,
även om det är en del att sätta sig
in i. Den viktigaste egenskapen
som krävs är sunt förnuft.
– Om du funderar på att bli
god man, våga ta steget. Det
har berikat mitt liv, säger hon.
n Lämna en intresseanmälan på
www.stromsund.se/godman

verket som ansvarar
för att ordna boende
till de asylsökande
som kommer till
Strömsunds kommun.
Nyligen anlände ett
90-tal asylsökande till
Backe.
Medan en asylsökande väntar
på besked om uppehållstillstånd, har Migrationsverket
ansvar för boende och
uppehälle. Idag hyr verket bostäder på fem orter i
kommuen. Det kan vara
lägenhetsboende, kollektivboende eller tillfälligt anläggningsboende.
Lägenhetsboende

I kommunen finns 230 platser
i lägenhets- eller korridorsboende. Här ansvarar den
asylsökande själv för hushåll
och matlagning. Asylsökande
barn har rätt att gå i skola men
har ingen skolplikt.
Kommunen får statlig ersättning för att ordna skolgång
för de asylsökande.
Tillfälligt boende i Backe

I Backe finns sedan mitten av
september ett tillfälligt boende
med 90 platser. Här får de
boende frukost, lunch och
middag. Boendet drivs av

FAKTA

Ansvarar för asylsökande
Dagsersättning
För de i lägenhetseller korridorsboende
• 71 kr/dag för
ensam vuxen.
• 61 kr/dag och
person för vuxna
som delar hushåll.
• Mellan 37 och 50
kronor/dag för barn
0 till 17 år.
För de i tillfälligt
boende där mat
serveras, till exempel
i Backe eller Grytan
(Östersund)
• 24 kr/dag.

FAKTA

Flyktingkatastrofen berör oss alla. Genom att bli god man gör du en viktig insats.

Migrationsverket
n Det är Migrations-

Du är välkommen att kontakta någon av följande
föreningar eller organisationer om du känner en vilja
att hjälpa en medmänniska i vår kommun.
0624-10169 eller fjallsjoframtid@backe.nu

Det råder stor brist på gode
män i Strömsunds kommun. Ett
uppdrag som är mycket viktigt och
som kan vara avgörande för ett
ensamkommande flyktingbarn.
Barbro Guldbrandsson i Vängel
har varit god man sedan 2011,
hon ville bidra med något viktigt
och nu har hon hjälpt mer än
tio barn och ungdomar att få
en bra första tid i kommunen.
– Jag tycker det är väldigt
givande, intressant och roligt.
Barnen är oerhört tacksamma.
De har gett mig många nya
erfarenheter och jag har
fått ny förståelse för vad de
har gått igenom, säger hon.

n Vill du på något sätt hjälpa en medmänniska
finns flera ideella föreningar i kommunen att
vända sig till.

Så blir du god man
Att vara god man för ett ensamkommande barn
innebär att du företräder barnet i olika frågor och ser
till att det får en bra första tid i kommunen.
Överförmyndarkontoret kan berätta mer:
Angelica Texmo, 0670-169 80
Christina Olofsson, 0670-169 53
Charlotte Granbom, 0670-169 79

Det här gör kommunen
n Strömsunds kommun

har ett avtal med
Migrationsverket
om att ta emot 100
personer per år som fått
uppehållstillstånd.
Vi ansvarar också för
att ordna boende till de
ensamma flyktingbarn
som kommer hit.
Sedan 2002 har kommunen
ett avtal med Migrationsverket
om att ta emot personer som
fått uppehållstillstånd. När en
person får uppehållstillstånd
anvisar Arbetsförmedlingen en
kommunplats i någon av de
kommuner som har avtal med
Migrationsverket.
100 personer per år

en aktör på uppdrag av
Migrationsverket. Boendet är
bemannat under dagtid alla
veckans dagar.
Kontor i Strömsund

Migrationsverkets
kontor
i Strömsund ansvarar för
planering och genomförande
av in- och utflyttning av
asylsökande i kommunen.
Kontoret har fem anställda.
Efter nyår börjar ytterligare
två. Receptionen är öppen
måndag till torsdag klockan
10–12.
n www.migrationsverket.se

Hotings Byggnadsförening
Solveig Abrahamsson, 0670-102 30
folketshushoting@telia.com

I dagsläget har Strömsund avtal
om att ta emot 100 personer
per år. I det antalet ingår
personer som väljer att själva
flytta till vår kommun samt de
ensamkommande barn som
beviljas uppehållstillstånd.
Det kan också handla om
kvotflyktingar som Migrationsverket fördelar. De har
blivit utvalda att komma till
Sverige av FN:s flyktingorgan UNHCR.
Hem för ensamkommande

På Bergskristallen, Citrinen
och Rosenkvartsen tar vi emot

Vill du hjälpa till på ett språkkafé?
n På flera ställen i kommunen driver de ideella
föreningarna språkkaféer. Det är ett bra sätt att skapa
mötesplatser och träffas över nationsgränserna.
n Vill du hjälpa till med språkundervisning?
Kontakta någon av föreningarna som finns uppräknade
här ovanför och fråga vad du kan bidra med.

Jobbcenter tar
emot prylar
n Jobbcenter i Strömsund
(före detta Kommunfix)
har möjlighet att ta emot
möbler, husgeråd och
leksaker som de sedan
ser över och förmedlar till
personer som behöver.
Jobbcenter finns på

Virgokajen i Strömsund.
n Kontakta oss innan ni
kommer:
Cathrine Reinemyr, chef
0670-169 62

Spring för Världens Barn
Kommunen har tre hem
för ensamkommande.

ensamkommande barn och
ungdomar mellan 12 och 18
år. Vi driver dessa hem för vård
och boende (HVB) på uppdrag
av Migrationsverket, avtalet
omfattar totalt 23 platser.
Flyktingmottagningens roll

Genom kommunens flyktingmottagning får dessa nya invånare
hjälp med att hitta bostad, de
får initialt stöd och service,
svenskundervisning genom SFI
(svenska för invandrare) samt
samhällsorientering. Barn och
föräldrar får en introduktion till
skola och barnomsorg och blir
erbjudna plats utifrån ålder.
n Läs mer på www.stromsund.

se/flyktingmottagning
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n Den 30 september klockan
18.30–19.30 har du möjlighet
att springa och samtidigt
skänka pengar till Världens
Barn. Tävlingen sker på Skidstadion i Strömsund. Ingen
föranmälan, bara kom!
n Läs mer om evenemanget:
www.stromsund.se/
evenemang

SMS:a ordet AKUT till 72 900
Skänk pengar via SMS
SMS:a ordet AKUT till 72 900 och skänk 50 kronor
till Katastrofhjälpen (Röda korset)
Starta din egen insamling
via Röda Korset
Vill du eller ditt företag göra
världen lite, lite bättre och rädda
liv vid katastrofer? Det är väldigt
enkelt och din insats kan göra
stor skillnad. Läs mer om hur du
gör på www.rodakorset.se

