Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) av Stina Jansson (F!)
angående brevet om boendesituation för ensamkommande i Uppsala
I februari släpptes ett digitalt brev och en vädjan direkt riktad till Uppsala kommunfullmäktige
angående boendesituationen för ensamkommande i Uppsala kommun. Texten var författad av
Lucinda Andersson och Jeannette Escanilla som tillsammans med andra frivilligt engagerade i
Uppsala står bakom brevet. Nätverk och organisationer som hittills ställt sig bakom brevet är
Rädda Barnen Uppsala, Tillsammans för Uppsala, Refugees Welcome Uppsala,
Barnombudsmannen i Uppsala, Nätverket för Gode Män för Ensamkommande Barn i Uppsala,
Vi Står Inte Ut Men Vi Slutar Aldrig Kämpa, samt Ingen Människa är Illegal Uppsala.
I brevet beskrivs den akuta situationen för ensamkommande i Uppsala där bristen på bostad,
trygghet och säkerhet betonas. Det understryks hur kommunens insatser inte är tillräckliga, och
hur illa dessa barn och ungdomar far. Suicidrisken för en ensamkommande ungdom är idag 9
gånger högre än hos övriga jämnåriga i Sverige.
Kravpunkter på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar efterfrågas, och följande förslag till
lösningar lyfts särskilt:
-

ett långsiktigt projekt för att hjälpa de ungdomar som har fått uppehållstillstånd att få
egna hyreskontrakt. Ett sådant projekt finns redan i Stockholm med goda resultat. När
ungdomar med uppehållstillstånd får egna hyreskontrakt frigörs dessutom fler av
Stadsmissionens sängplatser för dem i asylprocess.

-

att låta ensamkommande ungdomar gå före i bostadskön till korttidskontrakt, som gjordes
när situationen var som mest ansträngd för syriska flyktingar som fick uppehållstillstånd
under 2015.

-

att inrätta någon form av elevboenden för ungdomarna.

F! Uppsala ställer sig givetvis bakom brevet, och undrar nu hur övriga ledamöter står och vad
kommunens konkreta planer är.

Jag vill därför ställa följande fråga till Eva Christiernin (S), ordförande för socialnämnden:
-

Ställer du dig bakom brevet i sin helhet?

-

Vad är planen för ungdomar som bor på akutboendet i Jälla när det stänger i april?
Vad är planen för ungdomarna som har boende via fadderhemsprojektet när det tar slut
den 30 juni?
Vad är kommunens långsiktiga plan för att säkra ensamkommande boende, trygghet och
säkerhet?

Stina Jansson (F!)
Lovisa Johansson (F!)
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- Ställer du dig bakom brevet i sin helhet?
Socialnämnden och kommunstyrelsen har uppmärksammat situationen och gav i
oktober i uppdrag till socialnämnden, utbildningsnämnden och
arbetsmarknadsnämnden om att gemensamt utreda och återrapportera förslag till en
långsiktig inriktning för arbetet med dem som omfattas av den nya gymnasielagen.
Förvaltningarna håller just nu på och kartlägger och sammanställer de behov man kan
se hos målgruppen som berörs. Gruppen ”ensamkommande” är dock inte homogen.
De har olika förutsättningar och rättigheter enligt gällande lagstiftning men också olika
individuella förutsättningar, vilket är utgångspunkter i arbetet som pågår.
Den bedömning som hittills gjorts är att målgruppen som omfattas av gymnasielagen
behöver stöd och hjälp i olika frågor men hur detta skall utformas är ännu inte helt
klart. Av dem som idag har beviljats uppehållstillstånd så är majoriteten aktuella inom
försörjningsstöd (AMF) och skola (UBF) där stöd utgår utifrån respektive förvaltnings
ansvarsområde. Finns det särskilda behov så som missbruk kan den enskilde vända sig
till socialförvaltningens mottagningsenhet för barn och unga. Psykisk ohälsa ligger
inom Region Uppsalas ansvarsområde. De som har fått avslag eller som fortfarande är
asylsökande eller har ansökt om verkställighetshinder ligger ansvarsmässigt inte inom
kommunens ansvarsområde men situationen även för dessa grupper kommer att
belysas inom pågående utredning.

- Vad är planen för ungdomar som bor på akutboendet i Jälla när det stänger i
april?
Beslut om förlängning av det tillfälliga boendet t.o.m. sista juni har fattats på
socialnämndens sammanträde i mars. Beslut om eventuell förlängning kommer att
fattas av kommunstyrelsen under maj månad.
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- Vad är planen för ungdomarna som har boende via fadderhemsprojektet när det
tar slut den 30 juni?
Beslut om eventuell förlängning kommer liksom den tillfälliga boendelösningen i Jälla
att fattas av kommunstyrelsen under maj månad. Enligt nuvarande uppgifter så har ca
70% av dem som beviljats uppehållstillstånd och är aktuella på försörjningsstöd en
egen boendelösning så som inneboendekontrakt och dylikt. Samtidigt behöver denna
grupp olika typer av stöd med hänsyn taget till sin unga ålder och att man är nyanländ.
Hur stödet kan utformas är en del i pågående utredning och civilsamhället är en viktig
del i detta. Dialog sker i första hand med Uppsala stadsmission samt med Röda Korset
som socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden har partnerskap med.
De som fortfarande är asylsökande har en möjlighet att vända sig till Migrationsverket
för logi vilket är en möjlighet som utreds. Majoriteten av dem som är asylsökande är
inte aktuella för att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, enligt senaste
statistik från Migrationsverket.
- Vad är kommunens långsiktiga plan för att säkra ensamkommande boende,
trygghet och säkerhet?
Som ovan nämns; ”ensamkommande” är en bred grupp med olika behov både utifrån
olika status på uppehållstillstånd och grunder för uppehållstillstånd, men även på
individnivå. En del i det ärende som nu sambereds förvaltningarna emellan är att ta
fram en långsiktig inriktning för ensamkommande som fått uppehållstillstånd enligt
gymnasielagen och övriga relaterade grupper inom den större gruppen
”ensamkommande” kommer att belysas också.

Eva Christiernin (S)
Ordförande i Socialnämnden

