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Vid fullmäktiges möte i november 2019 belyste vi i en interpellationsdebatt 
situationen för över hundra ungdomar som befinner sig i vår kommun under 
gymnasielagens villkor. 

Genom ett överraskande besked från Migrationsverket uppstod hotbilden att 
ungdomarna med mycket kort varsel skulle stå helt utan bostad. 
Socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande försäkrade att 
allt skulle göras för att förhindra det som var att befara. 

Sedan november har mycket skett. Uppenbarligen har kommunen med hög 
prioritet sökt att bidra till en godtagbar lösning. 

I dagarna har Svenska Röda Korset publicerat en rapport med titeln "MITI LIV 
RÄKNAS - Den humanitära situationen för ensamkommande unga". 

Undersökningen berättar om hela bilden. Det är inte endast bostadssituationen 
som ter sig ganska hopplös. I flera kapitel beskrivs hur motsägelsefulla lagtexter 
påverkar möjligheten negativt till för alla berörda att samverka på ett optimalt 
sätt. 

Rapporten uttalar också rekommendationer. När jag citerar dessa som riktas 
till "kommunal nivå" så är min förhoppning att socialnämndens ordförande 
uppfattar dessa fyra rekommendationer som min interpellationsfråga: 

Hur har vi kunnat leva upp till dessa rekommendationer? 

• Möjliggör för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 
18-årsdagen 

• Säkra boendeplatser för ungdomar som befinner sig i kommunen med 
uppehållstillstånd för studier 

• Säkerställ att särskilt hänsynstagande tas i beslutsfattande som rör barn 
och unga i kommunen och anpassas efter den unges situation och behov 

• Samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för 
målgruppen, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till 
grundläggande humanitära behov 

Min fråga är således ett önskemål a kommunfullmäktige kan få en bild av hur 
det ser ut just nu för dessa ungdom r som finns i vår kommun. LC-_t Q,\ ,_ 
L'7sland "20200202" 
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^Ċ�ƐĞŶƚ�ƐŽŵ�ĚĞŶ ϭϮ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϵ�ĨŝĐŬ sćŶĞƌƐďŽƌŐƐ�ŬŽŵŵƵŶ�ĚĞƚ�ĨŽƌŵĞůůĂ�ďĞƐŬĞĚĞƚ�Ăǀ�DŝŐƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŬĞƚ
ŽĐŚ�ĚĞƌĂƐ ŶǇĂ�ƚŽůŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ŚƵƌ�ŵĂŶ�ŵĞĚ�ƐƚƂĚ�Ăǀ�ĞŶ�ŬĂŵŵĂƌƌćƚƚƐĚŽŵ�ƐĞƌ�ƉĊ�ŚƵƌ�ŵĂŶ�ƐŬĂ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ĚĞ�Ɛ͘Ŭ͘�
ŐǇŵŶĂƐŝĞƵŶŐĚŽŵĂƌŶĂ͘ �ĞƐŬĞĚĞƚ�ǀĂƌ�Ăƚƚ�ƵŶŐĚŽŵĂƌŶĂ�ƐŬƵůůĞ�ůćŵŶĂ�ĂƐǇůďŽĞŶĚĞƚ͕ ŝ�ǀĊƌƚ�ĨĂůů�ZĞƐƚĂĚ�'ĊƌĚ͕ ĚĞŶ�
ϯϭ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϮϬ�ŽĐŚ�ǀŝĚĂƌĞ�Ăƚƚ�ĚĞ�ćǀĞŶ�ďůŝƌ�Ăǀ�ŵĞĚ�ƐŝŶ�ĚĂŐĞƌƐćƚƚŶŝŶŐ͘ &Ƃƌ�sćŶĞƌƐďŽƌŐ ŚĂŶĚůĂĚĞ�ĚĞƚ�Žŵ�ƂǀĞƌ�
ϭϬϬ�ƵŶŐĚŽŵĂƌ͘�	ǀĞŶ�,ĂůŵƐƚĂĚƐ�ŬŽŵŵƵŶ�ƉĊǀĞƌŬĂĚĞƐ�ƐƚŽƌƚ�ĚĊ�ĚĞ�ůŝŬƐŽŵ�sćŶĞƌƐďŽƌŐ�ŚĂƌ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�
ĂƐǇůĂŶůćŐŐŶŝŶŐ͘ sŝ�ǀĂůĚĞ�ƚŝĚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƐĂŵĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�,ĂůŵƐƚĂĚ ŽĐŚ ƐŬƌĞǀ ƚŝĚŝŐƚ�ƚŝůů�ƌĞŐĞƌŝŶŐĞŶ�Žŵ�ŚƵƌ�ĂůůǀĂƌůŝŐƚ�ǀŝ�
ƐĊŐ�ƉĊ�ĚĞƚ�ƵƉƉŬŽŵŶĂ�ůćŐĞƚ͘�sŝ�ƐƚĂƌƚĂĚĞ�ǀŝĚĂƌĞ�ƚŝĚŝŐƚ�ŵƂƚĞƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŵĞĚ�ĨƌŝǀŝůůŝŐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌ͕�
DŝŐƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŬĞƚ͕�ƉŽůŝƐĞŶ͕�ZĞƐƚĂĚ�'ĊƌĚ͕�<ƵŶƐŬĂƉƐĨƂƌďƵŶĚĞƚ�ŽĐŚ�>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘�

WĊ�ĚĞŶ�ĚŝƌĞŬƚĂ�ĨƌĊŐĂŶ�Žŵ�ŚƵƌ�ůćŐĞƚ�ćƌ�ĨƂƌ�ĚĞƐƐĂ�ƵŶŐĚŽŵĂƌ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ƐĊ�ŬĂŶ�ŵĂŶ�ƐćŐĂ�Ăƚƚ�ǀŝ�ƐƚĂƌƚĂĚĞ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�
ƚćŵůŝŐĞŶ�ĨƂƌƚǀŝǀůĂƚ�ůćŐĞ�ƚŝůů�ůćŐĞƚ�ũƵƐƚ�ŶƵ�Ěćƌ�ǀŝ�ƵƉƉůĞǀĞƌ�ĚĞƚ�ƐŽŵ�Ăƚƚ�ŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ƵŶŐĚŽŵĂƌŶĂ�ŚĂƌ�ŚĂŵŶĂƚ�ŝ�ĞŶ�
ĂŬƵƚ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ �ůůĂ�ŚĂƌ�ĞƌďũƵĚŝƚƐ�ďŽĞŶĚĞ ĞůůĞƌ�ŚŝƚƚĂƚ�ĞŐĞƚ�ďŽĞŶĚĞ ŽĐŚ�ĚĞ�ƐŽŵ�ŐĊƌ�ƉĊ�ŐǇŵŶĂƐŝĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ŚĂƌ�
ĨĊƚƚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ƐĊǀćů�<ƵŶƐŬĂƉƐĨƂƌďƵŶĚĞƚ�ƐŽŵ�ĨƌŝǀŝůůŝŐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌ�Ăƚƚ�ƐƂŬĂ��^EͲƐƚƂĚ͘

�ƚƚ�ůćŐĞƚ�ćƌ�ƐĊ�ĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐƐĨƵůůƚ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�Ğƚƚ�ĂŶƚĂů�ŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘��Ğƚ�ŚĂĚĞ�ŝŶƚĞ�ĨƵŶŐĞƌĂƚ�ƵƚĂŶ�
ĨƌŝǀŝůůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌ ;ZćĚĚĂ��ĂƌŶĞŶ͕�ZƂĚĂ�ŬŽƌƐĞƚ͕�ŬǇƌŬŽƌŵ͘ĨůͿ͕�ZĞƐƚĂĚ�'ĊƌĚ͕ <ƵŶƐŬĂƉƐĨƂƌďƵŶĚĞƚ͕�
>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ ŽĐŚ�ĞŶ�ƐŶĂďďƚ�ĂŐĞƌĂŶĚĞ�ŬŽŵŵƵŶ͘

sćŶĞƌƐďŽƌŐƐ�ŬŽŵŵƵŶ�ŚĂƌ�ŵĞĚ�ƐƚƂĚ�Ăǀ�ďĞǀŝůũĂĚĞ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ŵĞĚĞů ĨƌĊŶ�>Ɛ ƚĞĐŬŶĂƚ�Ğƚƚ�ĂǀƚĂů�ŵĞĚ�ZćĚĚĂ�
�ĂƌŶĞŶ͘��Ğ�ĨƂƌŚǇƌ�ŵĞĚ�ĚĞŶ�ƚƌǇŐŐŚĞƚ�ĂǀƚĂůĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ�ƉĊ�ZĞƐƚĂĚ�'ĊƌĚ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂŚĂŶĚƐƵƉƉůĊƚĞƌ�
ĚćƌĞĨƚĞƌ�ďŽĞŶĚĞ�ƚŝůů�ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞ�ƵŶŐĚŽŵĂƌ͘��Ŷ�ŚĞů�ĚĞů�ƵŶŐĚŽŵĂƌ�ŚĂƌ�ƐŬĂĨĨĂƚ�ďŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ĞŐĞŶ�ŚĂŶĚ�ĞůůĞƌ�ĨĊƚƚ�
ŚũćůƉ�Ăǀ�ďů�Ă ZƂĚĂ�ŬŽƌƐĞƚ͘

,ƵƌƵǀŝĚĂ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ůĞǀĞƌ�ƵƉƉ�ƚŝůů�ĚĞ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ�ZƂĚĂ�ŬŽƌƐĞƚ ;Z<Ϳ ƚĂŐŝƚ�ĨƌĂŵ�ďƂƌ�ŶćƌŵĂƐƚ�ĚĞ�ƐũćůǀĂ�
ƐǀĂƌĂ�ƉĊ͘�<ŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�Ăƚƚ�ĨƂůũĂ�ĚĞ�ůĂŐĂƌ�ŽĐŚ�ƌĞŐůĞƌ�ƐŽŵ�ŐćůůĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘ DĞŶ�ǀŝƐƐƚ�ŬĂŶ�ũĂŐ�ƚǇĐŬĂ�Ăƚƚ
Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ Z<͗Ɛ�ĨƂƌǀćŶƚŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ůĂŶĚĞƚƐ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ƐĊ�ŚĂƌ�sćŶĞƌƐďŽƌŐƐ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝŶŐĞƚ�Ăƚƚ�ƐŬćŵŵĂƐ�ƂǀĞƌ͘
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