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Lösning för Jällaboendet
Vecka 38 stängs Jällaboendet om inga nya politiska beslut tas. Där bor ensamkommande
ungdomar som själva menar att boendet har erbjudit det lugn och den trygghet som gjort att
de klarat av sina studier. Att stänga boendet utsätter ungdomarna för enorma risker och
påfrestningar. De hänvisas till att själva finna ett boende på den reguljära
bostadsmarknaden, vilket de flesta säkerligen begriper är i princip omöjligt att lyckas med för
dessa ungdomar som varken har några kontakter, ekonomi eller referenser. Alternativet för
de unga är att acceptera ett boende i Almunge som inte alls är lämpligt för ungdomar som
studerar.
På Jällaboendet har ungdomarna skött sig exemplariskt och fått trygghet och mycket hjälp
genom dygnet runt bemanning. Boendet har från början varit en tillfällig lösning men givet de
positiva resultat som kommit ut och de fruktansvärda alternativ ungdomarna står inför bör
boendet fortsätta vara öppet. Ungdomarna har föreslagit att få teckna egna kontrakt och
därmed kunna finansiera en betydande del av boendets kostnader. De kvarvarande
kostnaderna för kommunen är små jämfört med de samhällskostnader som kommer av den
uppenbara risken för ökad psykisk ohälsa, utsatthet för kriminalitet eller än värre
konsekvenser.
Frågan ligger primärt hos socialnämnden men då konsekvenserna av en stängning påverkar
fler delar av kommunens verksamhet och då kommunstyrelsen tagit ansvar för flera uppdrag
om att följa, samordna och beakta målgruppen vill Vänsterpartiet med detta initiativärende
vända oss till kommunstyrelsen. Boendet stänger vecka 38 och det finns inga utrymmen för
byråkratiska långbänkar. Ett beslut måste omgående kunna fattas av socialnämnden. För att
underlätta socialnämndens möjlighet att fatta sådant beslut vill vi att kommunstyrelsen
uppmanar nämnden att finna en lösning för fortsatt öppethållande av Jällaboendet,
åtminstone tills de boende fått aktivt stöd att ordna trygga boendealternativ, samt att
kommunstyrelsen ställer sig positiv till att socialnämnden för den kostnad, sannolikt av ringa
storlek, som kommer av detta inte behöver balanseras mot ytterligare besparingar eller
effektiviseringar i övrig nämndverksamhet.
En av de boende, Javad, har formulerat ett brev till Uppsalas politiker, det finns bilagt detta
initiativ. Av tidsskäl önskar Vänsterpartiet att detta initiativärende leder till beslut på
kommunstyrelsens sammanträde den 18 september utan beredning.
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på
att kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att omgående finna en lösning som
möjliggör fortsatt öppethållande av Jälla.
att eventuell merkostnad för socialnämnden med anledning av fortsatt öppethållande inte
ska belasta socialnämnden.
Tobias Smedberg (v)
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Bilaga - Brev från Javad Rezai – mottagit av Vänsterpartiet den 9 september
Hej!
Jag heter Javad Rezai och jag är 18 år gammal. Jag pluggar min sista och tredje termin på Lundellska
gymnasiet på vård och omsorg programmet. Jag och en del andra killar huvudsakligen från
Afghanistan flyttade till Jälla boendet för drygt ett år sedan då vi var bostadslösa/hemlösa och väntade
på svar på asylansökan angående gymnasielagen. Vi är alla jättetacksamma för denna möjlighet att få
bo här, där vi har upplevt en lugn och trygg miljö, vilket har gett oss motivation och fokus på att klara
av krävande gymnasiestudier.
Nu har alla personer som är kvar på Jälla fått tillfälligt uppehållstillstånd pga. gymnasielagen och
pluggar på antingen olika gymnasieutbildningar eller sprintgymnasiet, samt fått arbetstillstånd. Några
har tillfälligt flyttat till kompisar nyligen, då dom har känt sig stressad att hitta bostad med vetskap att
Jälla boendet ska stängas ned inom kort. Vi som inte har fått ett nytt boende eller bor tillfällig på olika
ställen kommer att få svårt att plugga vidare på grund av hemlöshet snart. Vi har under våra tid i
Sverige flyttad från ett ställe till andra flera gånger per år och hade ingens stans att stanna på grund av
ingen möjlighet att hyra egen bostad.
Nu ser det lite annorlunda ut, efter ett år så har alla här redan vant sig både vid varandra och boendet.
Stadsmissionen har lämnat ansvaret för att hitta en bostad över till varje individ och vi har sen flera
månader sen blivit informerad om att vi ska hitta en bostad men varje gång vi kontaktar någon på
blocket, Facebook, instagram osv, direkt efter att dom märker dialekten och får veta att vi tidigare inte
har hyrt bostad blir dom misstänksam och tackar nej till vår ansökan. Det är nästan inte möjligt för oss
att hitta ett ställe i Uppsala på egen hand.
Jag fick ett samtal idag av stadsmissionen och blev frågad om jag har lyckats att hitta en bostad och
jag svarade nej. Projektledaren sade att jag måste flytta antingen senast måndag 16 september. Denna
situation gör oss väldigt stressad och vi har i nuläget svårt att fokusera på skolan och studier.
Det har fungerat mycket bra på det Jälla boendet och vi har inte haft ens en negative händelse som är
mycket ovanligt i liknande sort av boende och vi har kommit bort från gatan och kompisar som inte
pluggar och går i skolan alls. Eftersom vi alla nu har tillfälligt uppehållstillstånd på gymnasiestudier
ger detta oss rätt att ansöka om stöd från försörjningsstöd samt möjlighet att få bidrag till hyran om vi
har eget hyreskontrakt. Problem för oss nu är att vi har letat efter boende i Uppsala men nästan ingen
vill hyra ut till oss. Då vi har skolplatsen i Uppsala år det också i Uppsala eller närheten vi behöver
boende. Jag känner till 15 till 20 personer som bor tillfälligt privat/kompisar som snart kommer att
hamna i hemlösheten.
Vi undrar om det finns något möjlighet att bo kvar på egna kontrakt antigen på Jälla eller andra
fastigheter som kommunen råder över?
Med vänliga hälsningar
Javad Rezai

