Ankomst till Sverige
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Asylprocesskartan
– Varför ska vi träffas och prata
om asylprocessen?
– Har barnet förstått hur kartan
ska användas?
Upplägg
– Hur många gånger kommer vi
att träffas?
– Vilka personer kommer att vara
med på träffarna?
– Hur kommer träffarna att gå till?

Förslag på frågor till barnet
• Tycker du att det känns okej att
träffas några gånger och prata
om din asylprocess?
• Kan du redan något om
asylprocessen?
• Har du några frågor?

Ankomst till Sverige

Ankomst till Sverige
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God man
– Vem får en god man?
– Vilket ansvar har en god man?
– När upphör godmanskapet?
Offentligt biträde
– Vad gör ett offentligt biträde?
Handläggare på
Migrationsverket
– Vilken uppgift har Migrations-	
verket?
– Hur bestämmer Migrations-		
	verket vem som kan få skydd i
Sverige?
Tolk
– Vilken uppgift har en tolk?
– Vad betyder tystnadsplikt?

Förslag på frågor till barnet
• Har du träffat de personer som
vi har pratat om; god man, 		
handläggare på Migrationsverket,
offentligt biträde, tolk?

Ankomst till Sverige

Ansökan
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Söka asyl
– Vad betyder begreppet asyl?
Migrationsverket
– Vad är Migrationsverket?
– Hur arbetar Migrationsverket?
Frågor vid registrering
– Vilka frågor ställs vid
registrering?
Återta asylansökan
– Vad betyder det att återta sin
ansökan om asyl?

Förslag på frågor till barnet
• Har du varit på Migrationsverket?
• Vilka personer träffade du när
du var där?
• Vad fick du göra när du besökte
Migrationsverket?
• Vilka frågor fick du svara på?
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Söka asyl
– Varför lämnas fingeravtryck?
Fotografering
– Vad är ett LMA-kort?
Efter registreringen
– Vad händer efter registrering av
ansökan på Migrationsverket?

Förslag på frågor till barnet
• Har du fått lämna ditt
fingeravtryck?
• Förstår du varför du fick lämna
fingeravtryck?
• Har du blivit fotograferad?
• Har du fått ett eget LMA-kort?
• Vet du vad Migrationsverket
arbetar med?
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Dublinärende
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Dublinförordningen
– Vad är det som avgör om
asylansökan ska prövas i
Sverige?
– Varför kan bara ett land pröva
ansökan?
– Vad är ett Dublinland?

Förslag på frågor till barnet
• Har du hört begreppet
Dublinförordning förut?
• Har du några frågor eller
funderingar utifrån det som jag/
vi har berättat om?

Dublinärende

Asylutredning
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Att söka asyl
– Vad innebär det att söka asyl?
– Vad säger Utlänningslagen?
Utredningssamtal
– Vad händer under ett
utredningssamtal?
– Vilka frågor kommer barnet att
få?

Förslag på frågor till barnet
• Har du träffat ditt offentliga
biträde?
• Har han eller hon förklarat för dig
vad han eller hon ska göra?
Frågor innan utredningssamtal:
• Har du fått tid för att träffa ditt
offentliga biträde?
• Har du fått en tid för att träffa
Migrationsverket?
• Vet du vart du ska åka för att
träffa Migrationsverket?
Frågor efter utredningssamtal:
• Har du varit på utredning på
Migrationsverket?
• Hur gick resan dit?
• Vilka personer var med på mötet?
• Vad hände på
Migrationsverket?
• Vilka frågor fick du?

Asylutredning

Asylutredning
(2 av 3)

Styrka identitet
– Vad innebär det att styrka sin
identitet eller att göra den
sannolik?
– Vad är en identitetshandling?
Kompletterande utredning
– När kan en kompletterande 		
utredning behövas?
– Vad är en medicinsk
åldersbedömning?
– Vad händer om ett barn skrivs
upp eller skrivs ner i ålder?

Förslag på frågor till barnet
Innan utredningssamtal:
• Har du funderat på varför
Migrationsverket ställer sådana
frågor?
• Har du funderat på varför
Migrationsverket vill veta
varifrån du kommer?
• Tror du att det kan vara svårt att
avgöra hur gammal du är?
• Hur gör du när du ska gissa hur
gammal någon är?
• Har du funderat på varför
Migrationsverket vill veta hur
gammal du är?
• Vad tror du åldern spelar för
roll?

Asylutredning
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Kompletterande utredning
– När kan en kompletterande 		
utredning behövas?
– Vad är en medicinsk
åldersbedömning?
– Vad händer om det barn skrivs
upp i ålder?

Förslag på frågor till barnet
Efter utredningssamtal:
• Fick du frågor om ditt namn,
ålder och varifrån du kommer?
• Fick du frågor om din familj?
• Har du funderat på varför
Migrationsverket ställer de här
frågorna?
• Har du fått veta hur lång tid
asylutredningen kommer att ta?
• Vad har du för tankar om
väntetiden?

Asylutredning

Beslut
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Uppehållstillstånd
– Hur länge får en person som har
uppehållstillstånd stanna i
Sverige?
– Vad är skillnaden på permanent
och tidsbegränsat uppehållstillstånd?
– Vad händer när barnet får uppehållstillstånd?
Avslag på ansökan om
uppehållstillstånd
– Varför får inte alla som kommer
till Sverige stanna i Sverige?
– Vad betyder nöjdförklara sig och
överklaga beslutet?
– Hur ska barnet göra om han
eller hon vill överklaga?
– Vem hjälper till med det?

Förslag på frågor till barnet
Under asylutredningen:
• När jag berättar för dig att det
går att få antingen ja eller nej på
ansökan om uppehållstillstånd
– hur tänker du då?
• Har du funderat på vad som
händer om Migrationsverket
beviljar uppehållstillstånd?
• Vad händer om du inte skulle få
uppehållstillstånd?
• Vet du vem du kan prata
med om du har tankar och
funderingar?

Beslut
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Uppehållstillstånd
– Hur länge får en person som har
uppehållstillstånd stanna i
Sverige?
– Vad är skillnaden på permanent
och tidsbegränsat uppehållstillstånd?
– Vad händer när barnet får uppehållstillstånd?
Avslag på ansökan om
uppehållstillstånd
– Varför får inte alla som kommer
till Sverige stanna i Sverige?
– Vad betyder nöjdförklara sig och
överklaga beslutet?
– Hur ska barnet göra om han
eller hon vill överklaga?
– Vem hjälper till med det?

Förslag på frågor till barnet
Innan beslut meddelas:
• Vad har du för tankar om mötet
på Migrationsverket?
• Känner du till att personer som
söker asyl i Sverige antingen får
uppehållstillstånd eller avslag på
sin ansökan?
• Hur tror du att ditt liv kommer
att förändras om du får
uppehållstillstånd?
• Hur kommer ditt liv att se ut om
du inte får uppehållstillstånd?

Beslut

Uppehållstillstånd
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Uppehållstillstånd
– Vad är det som avgör om ett 		
barn får uppehållstillstånd eller
inte?
– Vad innebär det att få permanent
eller tidsbegränsat upphållstillstånd?
– När avslutas asylprocessen? Vad
händer då?
– Hur kommer livet att förändras
efter beslutet om uppehålls-		
tillstånd?
– Betyder uppehållstillstånd att 		
man inte får åka hem?
Särskilt förordnad
vårdnadshavare
– Vad är en särskilt förordnad 		
vårdnadshavare?
– Vilket ansvar har vårdnads-		
havaren?
– Vad händer när barnet fyller
18 år?
– Vem kan barnet prata med om
sina tankar och funderingar?

Förslag på frågor till barnet
– Hur gick det till när du och din god
man var på Migrationsverket och
fick besked om uppehållstillstånd?
– Har du berättat för familj
och vänner att du har fått
uppehållstillstånd?
– Vem ska hjälpa dig att ansöka
om personnummer?
– Vad har du för tankar om
framtiden?
– Hur tror du att ditt liv kommer
att förändras av att du har fått
uppehållstillstånd?
– Har du någon som du kan prata
med om dina tankar och dina
funderingar?
– Har du några funderingar runt
familjeanknytning?

Uppehållstillstånd

Överklagan
(1 av 1)

Migrationsdomstolen
– Vad händer efter ett avslagsbeslut?
– Vad gör migrationsdomstolen?
– Hur går överklagan till?
– Hur kommer barnets liv se ut under
överklagandeprocessen?
Migrationsöverdomstolen
– Vad händer efter ett avslagsbeslut?
– Vad gör migrationsöverdomstolen?
– Hur går överklagan till?
– Hur kommer barnets liv se ut under
överklagandeprocessen?
Att prata om avslaget
– Hur kan måendet se ut efter ett avslag?
– Vem kan hjälpa till att berätta om
beslutet för kompisar, viktiga personer
och familj?
– Vem kan barnet prata med om sina
tankar och funderingar?
– Vad kan hända om man awiker?
Vardagen
– Hur ser möjligheterna till god man,
boendet och skolan ut efter ett avslag?

Förslag på frågor till barnet
• Hur gick det till när du och din
gode man var på Migrations-	
verket och fick besked om att du
fått avslag?
• Har du berättat för familj och
vänner att du inte har fått
uppehållstillstånd?
• Vad har du för tankar om
framtiden?
• Har du någon som du kan
prata med om dina tankar och
funderingar?
• Känner du till andra som har gått
igenom samma process?
• Vet du vad de säger om sin
planering inför framtiden?

Överklagan

Dom
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Beslut från Migrationsdomstolen
– Hur lång tid tar det att få beslut
från Migrationsdomstolen?
Beslut från Migrationsöverdomstolen
– Hur lång tid tar det att få beslut
från Migrationsöverdomstolen?
Bifall
– Vad betyder bifall?
– Vem får bifall?
– Vad händer om ett barn får bifall?
Avslag
– Vad händer om Migrationsdomstolen gör samma bedömning som
Migrationsverket?
– Vad är ett prövningstillstånd?
– Vilka fall prövas i Migrationsöverdomstolen?
Vardagen
– Hur är vardagen efter ett avslag
jämfört med före besked?

Dom från Migrations
överdomstolen
– Vad händer efter att
Migrationsöverdomstolen fattat
beslut?
Förslag på frågor till barnet
• Har du och din god man
överklagat Migrationsverkets
beslut?
• Vad tror du kommer att hända nu?
• Känner du till andra som är i
samma situation?
• Har du tänkt på om det kan finnas
något positivt för dig med domen?
• Finns det någon eller något i ditt
hemland som du saknar?
• Har du några funderingar kring
hur vardagen kommer se ut den
närmsta tiden?

Dom

Planering – återvändande
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Planera för framtiden
– Vad händer när beslutet inte kan
överklagas längre?
– Hur kommer barnets liv att se ut
efter avslagsbeskedet?
Återvändandesamtal
– Vad är ett återvändandesamtal?
– Hur planeras återresan till
hemlandet?
– Vilka kan vara med och planera?
– Vad är återetableringsstöd?
– Vad är reintegreringsstöd?
Att prata om avslaget
– Vem kan hjälpa till att berätta
om beslutet för kompisar, viktiga
personer och familj?

Förslag på frågor till barnet
• Har du berättat för någon här i
Sverige att du har fått avslag?
• Har du berättat för någon i ditt
hemland att du har fått avslag?
• Finns det någon annan du tycker
skulle behöva känna till avslaget?
• Har du några funderingar över hur
din vardag kommer se ut fram tills
du ska återvända?
• Har du fått en tid för att träffa
Migrationsverket och planera ditt
återvändande?
• Vad tror du att man pratar om på
ett återvändandesamtal?
• Kan återetableringsstöd eller
reintegreringsstöd vara till hjälp
för dig i hemlandet?

Planering – återvändande

Planering – återvändande
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Myndig
– Vad händer när ett barn med
avslag fyller 18 år?
– Kommer polisen och hämtar
barnet när han eller hon blir
myndig?
– Vad händer om man inte
samarbetar med Migrationsverket?
Återvändande till hemlandet
– Hur kommer återresan att gå till?
– Vilka kommer att följa med på
resan?
– Vad händer när barnet kommer
fram?
– Vem möter barnet när han/hon
kommer fram?

Förslag på frågor till barnet
• Har du förstått vad som händer
nu med ditt ärende?
• Vad är det som är bra med ditt
hemland?
• Finns det något du saknar från
ditt hemland?
• Är det någon du saknar från ditt
hemland?
• Om du skulle ta med något
tillbaka från Sverige, vad skulle
det vara?
• Vilka saker du lärt dig här i
skolan kan komma till nytta i
hemlandet?
• Känner du andra som är i samma
situation som du är?

Planering – återvändande

Tillfälliga lagen
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Vad innebär den tillfälliga lagen
– Vad betyder den tillfälliga lagen?
Tillfälliga uppehållstillstånd
– Vad innebär den tillfälliga lagen?
– Vilka omfattas av den tillfälliga
lagen?
– Hur länge gäller den tillfälliga
lagen?

Förslag på frågor till barnet
• Vet du vad det är för skillnad på
alternativt skyddsbehövande och
flykting?
• Vet du varför det tar lång tid att få
ett beslut?
• Vet du om du omfattas av den
tillfälliga lagen?
• Vet du vad som gäller för att
ansöka om förlängt uppehållstillstånd?
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