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§181 Granskning av kommunens stöd till ensamkommande barn
och ungdomar
Vänsterpartiet vill lyfta vikten av att skapa bra förutsättningar för mottagande av nyanlända,
både unga och vuxna. Av den anledningen har vi bl.a. i kommunfullmäktige lagt motionen
“Bättre integration genom tryggare boende” som föreslår om att utöka kontrakten som
nyanlända (vuxna) får från två år till fyra år för att bättre integrera nyanlända. Tyvärr fick vi inte
gehör för den motionen.
Till kommunfullmäktigemötet i mars 2019 skickade vi in en interpellation med titeln “Stöd till
flyktingungdomar”. Där lyfter vi specifikt gruppen ensamkommande som fyller 18 år:
“Situationen blir svår när ensamkommande unga fyller 18 år. Asylsökande vuxna är i
normalfallet ett statligt ansvar och staten har också ansvar för boende. Då många
ungdomar går i gymnasiet när de fyller 18 och hunnit rota sig så är en flytt till ett av
Migrationsverkets boende inte önskvärd.”
Vi lyfter också vikten av att samarbeta med civilsamhället. Det har vi också gjort genom att i
socialnämnden skicka in ett ledamotsinitiativ med titeln “Möte med Haninge frivilliga familjehem”
där vi föreslår att nämnden bjuder in föreningen Haninge frivilliga familjehem för att kunna ta del
av den kunskap och hjälp som föreningen kan erbjuda. På Haninge frivilliga familjehems
hemsida kan vi läsa om föreningens arbete:
“Hösten 2015 och början av 2016 kom många ensamkommande till Sverige och Haninge
kommun tog emot flera av dessa barn och ungdomar. Asylprocessen hos
Migrationsverket har tagit väldigt lång tid och fortfarande vet många ungdomar inte ett
dugg om framtiden; om de får uppehållstillstånd eller ej. Och nästa problem är redan här:
när de fyller 18 år har kommunen inte längre ansvar för dessa ungdomars situation,
vilket gör att de riskerar att bli flyttade till ett boende för vuxna asylsökande, på en helt
annan plats i landet, via Migrationsverket.

Haninge frivilliga familjehem söker boende för 14 ungdomar i asylprocessen för att de
ska kunna gå kvar i sin skola, och behålla sitt sociala nätverk av vänner och
stödpersoner. En diskussion om samarbete med kommunen, Röda korset, Rädda
barnen och Svenska kyrkan pågår. De ungdomar vi förmedlar kontakt med har alla
referenser och en kontaktperson i nätverket. Tveka inte att höra av dig om mer info eller
med en intresseanmälan till: haningefrivilligafamiljehem@gmail.com”
Tyvärr så verkar ingen annan i nämnden vilja bjuda in Haninge frivilliga familjehem.
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.

Samuel Skånberg (V)

