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Motion - Täbys mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Sammanfattning
Ewa Wittbom, (FP), har i en motion till kommunfullmäktigen framfört att
det finns anledning att kommunen snabbt fördjupar kunskapen om och analysen av hur Täby på bästa sätt kan agera för att välkomna barn som kommer till Sverige som flyktingar.
Täby kommun har för år 2010 ett avtal med Migrationsverket om att ta
emot fem barn.
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, och Länsstyrelsen i Stockholms
län har i februari 2010 tecknat en avsiktsförklaring rörande mottagande av
ensamkommande barn i Stockholms län. Enligt denna är ambitionen att
länet totalt kan erbjuda drygt 340 platser, en ökning med drygt 200 platser.
Utifrån detta kommer Täby kommun att utreda förutsättningarna för att ta
emot fler barn samt göra de analyser som redovisas i motionen. Redan nu
har verksamheten, för att erbjuda ett bra mottagande och planera för fler
barn, en funktion som samordnare och en handläggartjänst är under rekrytering vilken finansieras genom de anslag kommunen får från Migrationsverket.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Eva Wittboms motion om Täbys mottagande av ensamkommande flyktingbarn inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd utifrån de åtgärder som vidtagits samt de aktiviteter som kan bli aktuella utifrån den avsiktsförklaring där länets kommuner ska öka sitt mottagande.
Bakgrund
Eva Wittbom, (FP), har i en motion till kommunfullmäktige framfört att det
finns anledning att snabbt fördjupa kunskapen om och analysen av hur Täby
på bästa sätt kan agera för att välkomna barn som kommer till Sverige som
flyktingar.
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Täby kommun har för år 2010 avtal med Migrationsverket om att ta emot
fem barn och för att ta emot det antalet har kommunen en fungerande organisation och personalen får för detta utbildning. Efter det avtalet tecknats
har Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, och Länsstyrelsen i Stockholms Län i februari 2010 avgett en gemensam avsiktsförklaring rörande
mottagande av ensamkommande barn i Stockholms län. Av denna framgår,
att då behovet av mottagningsplatser är stort, tar länets 26 kommuner ett
gemensamt ansvar för att utöka och långsiktigt upprätthålla nya platser för
ensamkommande barn.
Idag har vissa kommuner i länet avtal om totalt 140 platser för mottagande
av ensamkommande barn. Länets kommuner avser enligt avsiktsförklaringen att gemensamt och solidariskt öka antalet platser med drygt 200, så att
länet totalt kan erbjuda drygt 340 platser. Platserna ska i samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket kunna användas till flera olika grupper av
ensamkommande: asylsökande, ungdomar som nyligen beviljats uppehållstillstånd, ungdomar i så kallat EBO-boende som behöver utredas samt ungdomar som fått avvisningsbeslut.
Enligt avsiktsförklaringen är kommunernas och länsstyrelsens ambition att
långsiktigt samverka för att upprätthålla och höja kvaliteten i mottagandet
av ensamkommande barn och ungdomar. Det finns behov av att höja kunskapen och kompetensen hos medarbetarna, att utveckla samverkan mellan
socialtjänst, skola och gode män, att utveckla samarbetet med frivilligorganisationer, att samarbeta kring och erbjuda praktik- och utbildningsplatser
med mera.
Efter det att avsiktsförklaringen upprättats har kommunen fått en framställan från Migrationsverket, länsstyrelsen och KSL om att påbörja arbetet
med att omsätta förklaringen till överenskommelser mellan kommunen och
Migrationsverket. Enligt denna framställan finns även en fördelning av platser mellan länets kommuner. Enligt den ska Täby kommun erbjuda totalt 14
platser. För att planera för ett ökat mottagande finns nu en samordnarfunktion och en handläggartjänst är under rekrytering vilken finansieras av de
anslag kommunen får från Migrationsverket.
För att kommunen ska kunna organisera ett sådant mottagande, som för alla
måste fungera på ett bra sätt, måste frågan noggrant utredas och analyseras
och konsekvenser belysas. I detta arbete kommer de frågor som tas upp i
motionen att ingå varför motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
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