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Låta esamkommande unga bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
I vår kommun i dag har vi ungdomar som längtar och pratar inte om något annat än vad de
kan och ska göra dagen de fyller 18 år. MEN, vi har också ett flertal ungdomar som har en
otrolig ångest, skräck och depression inför denna 18 årsdag.
Många av de ensamkommande unga som vi har i Håbo kommun i dag har hunnit rota sig i vår
kommun och påbörjat det nya livet under den otroligt långa väntetiden för att söka asyl. De har
lyckats hitta en trygghet att klamra sig fast vid i form av lärare, ledare och andra vuxna såsom
läxhjälp, fadder och språkvän.
I dag växer den psykiska ohälsan ibland våra ensamkommande barn och unga i kommunen
då många av de som kom till Sverige under 2015 nu börjar närma sig 18 år eller nyligen
fyllt 18 år. De som har fyllt 18 år har nu blivit av med sitt boende och de som snart fyller
år ser med ångest och skräck på vad som händer med deras syskon och vänner. Lärare
i skolan, ledare på fritidsaktiviteter ser detta på nära håll och är oroliga för dem. I längden
påverkas skolgången samt deras integration i samhället. Vi ser en ökad risk för drop-outs i från
skolan och självmord på grund av psykisk ohälsa i form av utbrändhet och depression. Detta
medför även en ökad risk för svartjobb och kriminalitet. Vi ser ett ökat agg mot samhället samt
användning av droger för att hantera den svåra ångest och skräck.
Vi ser i dag ett parallellsamhälle med hemlösa eller med frivilliga medborgare, familjer i
kommunen som öppnar sitt hem för att ge dem en möjlighet att få tak över huvudet för att
möjliggöra fortsatt skolgång. Detta är oftast tillfälliga ohållbara lösningar med övernattningar på
flera olika ställen under en vecka.
De ensamkommande unga har rätt till sin skolplats men det är en ohållbar situation att
kommunen inte hjälper dem med boende så att det kan slutföra sina studier samt till ett värdigt
liv med möjlighet till den trygghet som de har kunnat bygga upp med lärare, tränare etc.
Fler och fler kommuner i Sverige såsom Linköping, Norrtälje och Karlsborg med flera tar hand
om sina ensamkommande unga. Vi vill att även Håbo kommun tar hand om alla sina invånare
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och tar hänsyn till mänskliga värderingar och låter dem bo kvar i vår kommun även efter det att
de fyllt 18 år och låter dem få ha kvar den trygghet och kontaktnät som de har lyckats skapa.
En skyndsam handläggning är önskvärd på grund av ärendets art.
Medborgarförslag från Anna Larsson, Shiva Samadi och Helena Rastas
Fler Förslagsställare
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Jag försäkrar att ovan angivna medförslagsställare
är mantalsskrivna i Håbo kommun, att de tagit del av
medborgarsförslaget och ställer sig bakom det
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