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Kommunstyrelsen, Lisbeth Åström

Mottagande av barn som kommer ensamma till Sverige för att
söka asyl, yttrande
07.55 13
Rädda barnen har i skrivelse till kommunstyrelsen i Luleå begärt att
kommunen skall bidra till att lösa den svåra situationen för ensamkommande
asylsökande barn genom att erbjuda dem en bra omvårdnad och gott boende i
vår kommun.
Kommunstyrelsen har emitterat ärendet till invandrarrådet, socialnämnden
och barn‐ och utbildningsnämnden för gemensamt yttrande. Invandrarservice
har samordnat yttrandet.
Rektor Lisbeth Åström har som representant för barn‐ och
utbildningsförvaltningen medverkat till att utarbeta följande förslag till
yttrande:
Invandrarrådet har tagit del av skrivelsen från Rädda Barnen med begäran att
Luleå kommun skall ta emot ensamkommande flyktingbarn.
Ensamkommande flyktingbarn är ingen homogen grupp utan består av
asylsökande barn och ungdomar, barn och ungdomar som fått permanent
uppehållstillstånd och ungdomar över 18 år som fått permanent
uppehållstillstånd men som inte är mogna att bo på egen hand.
Att ta emot dessa barn/ungdomar är inte enbart en fråga om tak över huvudet,
mat för dagen och tillgång till undervisning. Ensamkommande
barn/ungdomar har många olika behov som måste tillgodoses. Lagstiftningen
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ställer stora krav på kommunen i detta avseende.
Arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över förutsättningar
för Luleå kommun att ta emot ensamkommande asyl/flyktingbarn.
Invandrarrådet delar Rädda Barnens uppfattning att ensamkommande barns
situation är akut men gör bedömningen att ett väl underbyggt underlag är
nödvändigt för att ta ett beslut i frågan.
Socialförvaltningen delar Invandrarrådets uppfattning av vikten av ett väl
underbyggt beslutsunderlag och betonar betydelsen av att en arbetsgrupp
bildas med representation även från socialförvaltningen. Barn utan
vårdnadshavare är socialtjänstens ansvar och socialförvaltningen kommer att
få ett stort ansvar vid en mottagning av ensamkommande asyl/flyktingbarn.
Socialförvaltningen bör därför finnas med från första början när
förutsättningar studeras för ett mottagande i Luleå.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen delar Rädda Barnens bedömning att de
ensamkommande barnens situation är akut. Utifrån barnens akuta situation är
det viktigt att beslut kring denna fråga grundar sig på ett väl underbyggt
beslutsunderlag, som bland annat utgår från erfarenheter från andra
kommuner och med en noggrann analys av konsekvenser hos oss.
Inom förvaltningen finns en nyligen startad förberedelseenhet för
undervisning av nyanlända flerspråkiga barn. Hur mottagandet av
ensamkommande barn kan knytas till denna verksamhet, pedagogiska,
ekonomiska och praktiska konsekvenser av detta bör utredas noggrant liksom
konsekvenser för mottagande skolor i anslutning till barnens bostadsområde.
Eftersom undervisning av barn utan vårdnadshavare är barn‐ och
utbildningsförvaltningens ansvar är det viktigt att förvaltningen finns med
redan från första början när förutsättningar studeras för att ta emot
ensamkommande.
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Barn‐ och utbildningsförvaltningen instämmer i förslaget från
socialförvaltningen om att en arbetsgrupp med representation från berörda
förvaltningar inom kommunen bildas och anser att barn‐ och
utbildningsförvaltningen bör finnas med i gruppen från början.
Förvaltningens förslag till beslut
Yttrande avges enligt ovanstående förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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