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!)

