
 

Fråga till Margareta Rönngren, kommunalråd (S) med ansvar för 

mänskliga rättigheter 

 

Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner 

och låta ungdomarna stanna i Umeå? 

 

Till Umeå kommunfullmäktige 

2015-06-15 

 

Umeå kommun har fått ett tillfälligt statsbidrag på drygt 5,2 mkr (År 

2017: 3,5 mkr År 2018: 1,7 mkr) för att de asylsökande unga som hinner 

fylla 18 år under asylprocessen som kommit till Umeå ska kunna bo kvar 

i kommunen. Vänsterpartiet menar att det viktiga statsbidraget främst ska 

finansiera boende för att möjliggöra statsbidragets intentioner, dvs att 

förhindra att ungdomar slumpmässigt skickas runt bland kommuner och 

därmed mister sitt sociala band av skola, kompisar och vänner.   

Ungdomarna riskerar nu att tvingas flytta från kommunen när 

Migrationsverkets sista boende stänger, vilket vore en tragedi för 

ungdomarna och en förlust för Umeå. Frågan är akut. 

I riksdagen och på andra sätt nationellt driver Vänsterpartiet och andra 

organisationer kravet på amnesti, d v s att de minderåriga som har 

kommit under senaste årens flyktingvåg ska få stanna.  

I Individ- och familjenämnden (25/10) drev Vänsterpartiet att Umeå 

borde ta ett beslut om att ungdomarna som fyllt 18 år under 

asylprocessen ska få bo kvar i kommunen. Vi menar att det, med hjälp av 

statsbidraget, borde vara Umeå kommuns uttalade viljeyttring och ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta fram sådana lösningar. Dessa 

ungdomar har redan haft tillräcklig med oro och de behöver ett klart och 

tydligt besked. Flera kommuner har tagit liknande beslut som möjliggör att 

alla ungdomar som fyllt 18 år ska kunna stanna i respektive kommun, t ex i 

Luleå kommun där alla partier röstade för detta, utom M. Där tog 

kommunalrådet en klar ställning och har drivit frågan på ett tydligt sätt.  

Fråga:  

- Tänker du verka för ett kommunövergripande ansvar och garantera att 

dessa ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen? 

 

Ulrika Edman 

Vänsterpartiet
 

 


