Socialdemokraterna i Mora

Interpellation
Till socialnämndens ordförande Malin Höglund
Situationen för ensamkommande barn som fyller eller riskerar att skrivas upp i ålder till 18
år är djupt otillfredsställande. När detta sker riskerar de att omgående förlora boende,
fungerande skolgång och sitt mödosamt uppbyggda och sköra sociala sammanhang.
Säger Migrationsverket att de är 18 år eller äldre gäller ett annat regelverk för samhällets
ansvar och asylprocessen ser delvis annorlunda ut.
Vi har i samband med tidigare interpellation i frågan fått uppfattningen att Mora kommun
ändå skulle göra vad som är möjligt för att se till att, framför allt de som går i skolan, ska få
möjlighet att kunna bo kvar och slutföra sina studier.
Regeringen har också avsatt särskilda medel till kommunerna för att initiera och
genomföra insatser för denna grupp ungdomar som alltjämt väntar på slutgiltigt besked
om uppehållstillstånd. För Moras del är detta statsbidrag ca 1,2 miljoner.
Jag är medveten om att detta inte räcker långt om det ska läggas på HVB-hem eller
liknande insatser, men detta handlar ju om i lagens mening vuxna människor som i princip
bara behöver hjälp till eget boende. Statsbidraget kan och får också användas att stödja
ideella krafter som kan hjälpa till att anordna boende och erbjuda sociala insatser för att
hjälpa dessa ungdomar att kunna bo kvar enligt lagen om eget boende.
Via civilsamhällets insatser och den samordningsfunktion som skapades i Mora i samband
med flyktingmottagandet hösten/vintern 2015/16 skulle statsbidraget kunna komma till
stor nytta för dessa ungdomar som ännu inte fått slutgiltigt utvisningsbesked.
Mina frågor till socialnämndens ordförande är därför:
1. Hur avser Mora kommun att använda det extra statsbidraget avsett för ungdomar
som anses ha fyllt 18, men ännu inte fått slutgiltigt besked om uppehållstillstånd?
2. Har Mora kommun på något sätt agerat för att dessa ungdomar ska få möjlighet att
slutföra sin skolgång eller stanna på sin arbetsplats under den fortsatta
asylprocessen, eller gör man det lätt för sig och låter Migrationsverket ”ta över” och
därmed rycka upp dem från det bräckliga sociala sammanhang de nu befinner sig i?
3. Om kommunen frånsäger sig möjligheten att via egna eller civilsamhällets insatser
hjälpa dessa ungdomar att stanna i Mora, har kommunen i så fall för avsikt att skicka
tillbaka det särskilda statsbidraget till staten?
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