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§38 Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens stöd till
ensamkommande barn och ungdomar
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av kommunens
stöd till ensamkommande barn och ungdomar 2019.
Till kommunfullmäktigemötet i mars 2019 skickade Vänsterpartiet in en interpellation med titeln
“Stöd till flyktingungdomar”. Där lyfter vi specifikt gruppen ensamkommande som fyller 18 år.
Vi lyfter också vikten av att samarbeta med civilsamhället. Det är viktigt att kommunen ser över
hur kan förbättra samarbetet med civilsamhället för att kunna förbättra integrationen ännu mer
och fånga upp de grupper som riskerar att falla mellan stolarna. När föreningar visar en tydlig
vilja att samarbete med kommunen så ska vi vara lyhörda inför det.
Frågan om ensamkommande barn och unga handlar också mycket om att arbeta förebyggande.
Bostadsbristen är också en ständigt aktuell fråga, även gällande denna grupp.
I rapporten tas kommunens styrning upp. Den styrning som kommunfullmäktige har angivit är att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att under 2019 fortsätta driva
bristyrkesutbildningar kombinerat med SFI. Svenska för hantverkare är ett sådant exempel. Om
Svenska för hantverkare kan vi läsa i rapporen:
“Kommunen erbjuder även svenska för hantverkare (SFH) för individer med intresse för
bygg- eller hantverksyrke som målare, byggare, svetsare, elektriker, billackerare eller
fordonsmekaniker. Programmet är en sammanhållen utbildning, vilket innebär att eleven
varvar yrkesutbildning (gymnasiekurser) med SFI eller SVA. Av intervjuer framgår att
upplägget är populärt bland ensamkommande unga som har genomgått
språkintroduktionsprogrammet, i de fall de inte uppnår gymnasiebehörighet.”
Styrningen att fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat med SFI finns inte längre med
som ett uppdrag i mål och budget 2020-2021 och framtiden för t.ex. Svenska för hantverkare är
osäker. Det tycker vi är väldigt oroväckande.

För att integrationsarbetet ska kunna fungera måste uppdraget vara tydligt eftersom det är ett
övergripande arbete. De tjänstepersoner som jobbar med frågan behöver tydliga uppdrag,
ansvar, mandat och återkopplingen ska vara väl definierad. Vidare behövs det ett helhetsgrepp
kring flyktingmottagandet och integrationsarbetet.
Kommunens stöd till ensamkommande barn och unga är självklart en väldigt viktig fråga i
integrationsarbetet. Vi ser positivt på utredning och har stora förväntningar på den.
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