
Tjansteutlatande 
• Osteraker 

Socialforvaltningen Till Socialnamnden 
Datum 2018-01-10 
Dnr SN 2017/0061 

Svar pa motion nr 15/2017 fran Francisco Contreras (v) - "Motion om 
flyktingungdomar" 

Sammanfattning 
I motion 15/2017 - Motion om flyktingungdomar foreslar motionaren att Kommunfullmaktige ska 
besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 ar innan asylansokan ar 
avgjord ska fa bo kvar i Osteraker. Socialnamnden anser motionen besvarad med hanvisning till 
Socialnamndens beslut SN § 11:5 om antagande av riktlinjer for tillfall igt kommunbidrag. 

Beslutsforslag 
Socialnamnden foreslar Kommunstyrelsens arbetsutskott foresla Kommunstyrelsen foresla 
Kommunfullmaktige besluta 

Motionen anses besvarad med hanvisning till Socialnamndens beslut SN § 11:5 att anta riktlinjer for 
fordelning av tillfalligt bidrag till forening som arbetar for att mojliggora for den som anvisats som 
ensamkommande till kommunen och som fyller 18 ar under pagaende asylprocess, att bo kvar i 
kommunen langst t o m 30 juni 2018. 

Bakgrund 
Motionarerna yrkar i sin motion att Kommunfullmaktige ska besluta att de flyktingungdomar som 
bor i kommunen och som fyller 18 ar innan asylansokan ar avgjord ska fa bo kvar i Osteraker. 

Forvaltningens slutsatser 
Socialnamnden har beslutat att anta riktlinjer for ett tillfalligt bidrag som kan sokas av forening som 
arbetar for att malgruppen, som avses i motionen, ska kunna bo kvar i kommunen under pagaende 
asylprocess. Socialnamndens beslut fattades i december 2017 (SN § 11:5). 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnamnden 2017-12-14 SN § 11:5 

Bilagor 
1. Motion nr 15/2017fran Francisco Contreras (v) — "Motion om flyktingungdomar" 
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SocifLrdkektor 
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Sakkunnig Individ- och familjeomsorgen 

Expedieras 

Kommunkansliet 
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Osterakers Kommunfullniaktige 

Motion 
Under hosten 2015 och borjan pa 201 6 tog Osterakers kommun emot ca 150 ensamkommande 
ungdomar. Kommunens olika verksamheter (som socialforvaltningen, skolan och fritidsgardar) 
tillsammans med man ga engagerade kommuninvanare liar gjort ett fantastiskt arbete for att fran en 
anstrangd situation vanda det till i stora drag ett lyckat integra tionsarbete. Precis som foreningarna 
Tillsammans och IFEN skriver i ett bre v till Socialnamnden har ungdomarna klarat sig bra i skolan, 
lart sig svenska och fatt in en fot i sam hallet genom att delta i Ostera kers foreningsliv i form av 
fotbolls- och kampsportsklubbar, simsallskap, intresse- och kultur foreningar, 

Tyvarr har byrakratin och l& nga handlaggningstider hos Migrationsverket gjort att manga av 
Osterakers ungdomar fortfarande efter 2 ar vantar pa beslut pa s ina asylarenden. Flera av dem hinner 
nu fylla 18 ar. Da rase ras den lilla try gghet de hunnit bygga upp i Os teraker. De far inte ga klart 
gymnasiet och tvingas flytta fran kommu nen till Migrationsverkets anlaggningsboenden. Bara i ho st 
kommer 34 av Osterakers ungdomar fylla 18 ar utan ett slutligt beslut i sitt asylarende. 

For dessa ungdomar innebar detta et t nytt uppbrott och en otrygg liv ssituation. De far inte ga klart 
skolan, de forlorar ocksa det sociala kontak tnatet och vankretsen de byggt upp och maste flytta ut ftin 
kommunen till okand ort. For Osteraker innebar det att allt kommunen satsat pa i mot tagandet och 
integrationsarbetet gar forlorad. 

Allt fler inser det omanskliga i situat ionen och vilket l 'esurssloseri detta medfor. Regeringen har darfor 
nu skjutit till medel for att kommunerna ska kunna behalla ungdom arna. Aven om det fmns ett 
incitament fran staten ar det upp till kommu nema att besluta om detta. Redan under sommaren har 
darfor manga kommuner fatt at ett beslut om att ungdomarn a ska fa bo k var, som Goteborg, Linkoping, 
Lulea, Stockholm stad och Uppsala mi l. 

Ideella la'after i kommu nen som Tillsammans, IFEN och andra engagerade kommuninvanare menar att 
kommunen tillsammans med mang a ideella krafter lean losa praktiska problem som lean u ppsta, sa som 
boende, kontalctpersoner och andra Staganden. 

Vi maste ge ungdomarna som bor i Osteraker en mojlighet att ga kl art gymnasiet i lug n och ro is tallet 
for att de ska tvingas flytta fran vanner, skola och den tiygghet de liar skapat sig i Ostera ker. 
Forutsattningarna finns, det maste till en politisk vilja fr an Osterakers politiker. 

Utifran ovanstaende yrkar jag att 

- Kommunfullmaktige beslutar att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 a r 
innan asylansokan ar avgjord ska fa bo kvar i Os teraker. 

Franctsp 
Vanslero i: 

pontreras 
[I iet i Osteraker 


