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Österåkers Kommunfullmäktige 

Motion 
Under hösten 2015 och början på 2016 tog Österåkers kommun emot ca 150 ensamkommande 
ungdomar. Kommunens olika verksamheter (som socialförvaltningen, skolan och fritidsgårdar) 
tillsammans med många engagerade kommuninvånare har gjort ett fantastiskt arbete för att från en 
ansträngd situation vända det till i stora drag ett lyckat integrationsarbete. Precis som föreningarna 
Tillsammans och IFEN skriver i ett brev till Socialnämnden har ungdomarna klarat sig bra i skolan, 
lärt sig svenska och fått in en fot i samhället genom att delta i Österåkers föreningsliv i form av 
fotbolls- och kampsportsklubbar, simsällskap, intresse- och kulturföreningar. 

Tyvärr har byråkratin och långa handläggningstider hos Migrationsverket gjort att många av 
Österåkers ungdomar fortfarande efter 2 år väntar på beslut på sina asylärenden. Flera av dem hinner 
nu fylla 18 år. Då raseras den lilla trygghet de hunnit bygga upp i Österåker, De får inte gå klart 
gymnasiet och tvingas flytta från kommunen till Migrationsverkets anläggningsboenden. Bara i höst 
kommer 34 av Österåkers ungdomar fylla 18 år utan ett slutligt beslut i sitt asylärende. 

För dessa ungdomar innebär detta ett nytt uppbrott och en otrygg livssituation. De får inte gå klart 
skolan, de förlorar också det sociala kontaktnätet och vänkretsen de byggt upp och måste flytta ut från 
kommunen till okänd ort. För Österåker innebär det att allt kommunen satsat på i mottagandet och 
integrationsarbetet går förlorad. 

Allt fler inser det omänskliga i situationen och vilket resursslöseri detta medför. Regeringen har därför 
nu skjutit till medel för att kommunerna ska kunna behålla ungdomarna. Även om det finns ett 
incitament från staten är det upp till kommunerna att besluta om detta. Redan under sommaren har 
därför många kommuner fattat ett beslut om att ungdomarna ska få bo kvar, som Göteborg, Linköping, 
Luleå, Stockholm stad och Uppsala m.fl. 

Ideella krafter i kommunen som Tillsammans, IFEN och andra engagerade kommuninvånare menar att 
kommunen tillsammans med många ideella krafter kan lösa praktiska problem som kan uppstå, så som 
boende, kontaktpersoner och andra åtaganden. 

Vi måste ge ungdomarna som bor i Österåker en möjlighet att gå klart gymnasiet i lugn och ro istället 
för att de ska tvingas flytta från vänner, skola och den trygghet de har skapat sig i Österåker. 
Förutsättningarna finns, det måste till en politisk vilja från Österåkers politiker. 

Utifrån ovanstående yrkar jag att 

Kommunfullmäktige beslutar att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år 
innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i Österåker. 

Francis 
Vänsterp 

ontreras 
äHtiet i Österåker 
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Interpellation 

Hur motverkar vi våldsbejakande högerextremism i Österåker? 

Högerextrema och främlingsfientliga grupper har blivit allt mer aktiva i Österåker. 

Vi ser nu ofta hakkors och rasistiska symboler målade på väggar icentrala Åkersberga. 

Måndagen den 12juni möttes skolungdomar i Österåkers Gymnasium av hakkors målade 

på väggarna till klassrummet för språkintroduktionen. 

Ungdomar med utländsk bakgrund vittnar om att de trakasseras, hotas och får 

höra rasistiska glåpord motsig. 

I sociala medier förekommer rasistiska kommentarer som bör tolkas som direkta hot mot 

nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande 

- Hur ämnar kommunen agera för att motverka nazism och högerextremism? 

Hur arbetar kommunen med den av fullmäktige antagna handlingsplanen 

för att motverka våldsbejakande högerextremism? 

Francisc^/döhtreras 

Vänsterpartiet Österåker 
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Interpellation 

Riktat stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 

I en skolenkät från Riksförbundet Attention och Trygg-Hansa uppger åtta av tio föräldrar till barn 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) att barnet inte får det stöd som det behöver för att 
klara målen för undervisningen. Bristerna i stödet påverkar barnets skolgång genom hög frånvaro och 
sänkt betyg. 61 procent uppger att deras barn inte vill gå till skolan och 40 procent att de har högre 
frånvaro än andra elever. 69 procent av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att 
skolsituationen inte fungerar. 

Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina 
kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Den nya 
skollagen ger varje elev rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. 

Både Attention och Funktionsrätt menar att skolan måste arbeta bättre med tidig upptäckt av 
stödbehov och tidiga insatser samt med stärkt kompetens hos lärare och rektorer. Endast 11 procent av 
vårdnadshavarna i skolenkäten upplever att det finns tillräcklig kompetens om NPF inom elevhälsan. 
Det behövs en satsning mot den personal och det behövs ett kunskapslyft så att skolorna kan ta sitt 
ansvar för elever med funktionsnedsättningar. 

Det finns även ett stort behov för riktade stödinsatser från kommunen i form av undervisningsgrupper, 
språkklasser och annat riktat stöd. Kön med elever som behöver stöd är alarmerande lång i Österåker. 
Helleborusskolan, som öppnar nu i höst, har redan fyllt upp sina grupper innan kön öppnades. Tidigare 
kommunalt stöd (KÖV, språkklasser) upphörde p g a en felaktig tolkning av skollagen. Högsta 
Förvaltningsdomstolen har nu låtit meddela den 28 juni 2017 (Mål 3086-16 ) att det inte strider mot 
skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av 
särskilt stöd. 

Österåkers kommun måste ta sitt ansvar för en likvärdig skolgång. 

Utifrån ovanstående vill jag fråga ordföranden i skolnämnden 

På vilket sätt ämnar kommunen se till att förstärka sitt arbete riktat till barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning med målet att bli "bästa skolkommun i länet"? 
Kommer kommunen ompröva beslutet om att stänga KÖV och språkklasser? 
Planerar kommunen att starta exempelvis undervisningsgrupper, språkklasser eller s k resursskola 
inom området för funktionsvarierade? 

Francis Contreras 
Vänsterpartiet i Österåker 




