
 

Interpellation 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-04 
 
Stöd till flyktingungdomar 
 
Vänsterpartiet vill se en human flyktingpolitik i Sverige och i Europa. Asylrätten är en mänsklig 
rättighet och det är en självklarhet att vi solidariskt hjälper till när människor flyr från krig och 
förföljelser. 
 
På senare år har antalet ensamkommande barn och unga som tagit sig till Sverige för att söka 
asyl ökat. Många har traumatiska upplevelser bakom sig från krig och förföljelse och många har 
drabbats av våld och sexuella övergrepp. Speciellt barn och unga har behov av ett särskilt stöd 
från det offentliga. 
 
Men problemen har tyvärr inte slutat för att de har kommit till Sverige. De ensamkommande 
barn och unga som sökt asyl har även här påverkats negativt av myndigheters bemötande, 
bristande rättssäkerhet och fått vänta länge på asylbeslut. Många i den här gruppen har 
självskadebeteende och många har försökt ta sina liv. 
 
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. Därför ingick Vänsterpartiet och regeringen en överenskommelse 2017 om att 
kommunerna ska tillföras medel så att ensamkommande unga som fyller 18 ska kunna bo kvar i 
den kommun där de vistas, t.ex. för att avsluta studier. Även för 2018 fick kommunerna medel. 
Kommunerna fick själva välja hur de använde de extra resurserna. 
 
I Haninge har engagemanget från civilsamhället varit stort i mottagandet och i 
integrationsarbetet. Flertalet organisationer och aktörer har varit engagerade på olika sätt. 
Några exempel är: Röda korset, Civilförsvarsförbundet, Svenska kyrkan, Kompis Sverige och 
Haninge frivilliga familjehem. 
 
Frivilligorganisationer jobbar även med ensamkommande ungdomar 18+ och vittnar om vilken 
utsatt situation ungdomarna är i. Att ta vara på engagemanget från frivilligorganisationer och 
ideella aktörer som jobbar med den här gruppen är en självklarhet. Det är ett viktigt 
förebyggande arbetet som inte görs av någon annan. Det stöd som de kan vara för den enskilda 



ungdomen går knappast att överskatta. De ensamkommande ungdomarna är en otroligt utsatt 
grupp i samhället och är i riskzonen att utnyttjas. Därför är det förebyggande arbetet viktigt. 
 
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 

1. Hur har pengarna från staten använts i Haninge för ensamkommande barn och unga i 
asylprocessen? 

2. Hur jobbar kommunen med ungdomarna som är 18+ år? 
3. Hur samarbetar kommunen med frivilligorganisationerna och vilket stöd får 

frivilligorganisationerna som arbetar med ungdomar 18+ år? 
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