Svar på interpellation ställd av Vänsterpartiet till Annika Krutzén (M) – Var
sover ungdomarna som omfattas av gymnasielagen?

1. Finns det ungdomar i Linköping som har svårt att hitta en varaktig bostad till
följd av hur kommunen väljer att tolka SKLs ”rekommendation” i fråga om hur
ungdomarna som omfattas av gymnasielagen ska hanteras?
Svar: I Linköping har kommunens Social- och omsorgsförvaltning haft kontakt med
51 ungdomar som har fått sitt uppehållstillstånd via gymnasielagen och har idag inga
ansökningar från personer som väntar på sitt uppehållstillstånd, d.v.s.
tillståndssökande. Av dessa 51 ungdomar är det 4 stycken som inte lyckats lösa sitt
boende på egen hand, de har då erbjudits boende på vandrarhem men många av
ungdomarna har lyckats lösa boende tillfälligt genom att exempelvis flytta runt mellan
olika kompisar.
2. Om dessa ungdomar finns, är det då rimligt att de ska söka sig till värmestugan i
Vidingsjö, för att spendera sina nätter i ett omklädningsrum?
Svar: Kommunen har inte hänvisat någon ungdom som fått sitt uppehållstillstånd till
värmestugorna i Vidingsjö. Det har dock tidigare förekommit att tillståndssökande
ungdomar, d.v.s. personer som väntar på sitt uppehållstillstånd, har hänvisats dit då de
saknat rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Men vad vi vet så har ingen
använt den möjligheten utan löst boendet på annat sätt.
3. Om dessa ungdomar finns, har den nya majoriteten en plan för hur de ska få en
varaktig bostad?
Svar: Linköpings kommun bedömer och hjälper ungdomar som har fått sina
uppehållstillstånd via gymnasielagen i likhet med övriga kommuninvånare
Enligt regeringen har individen som utgångspunkt ett eget ansvar att själv ordna sitt
boende. För att kommunen ska kunna bevilja bistånd eller annat stöd till enskild krävs
lagstöd.
Kommunen följer dock utvecklingen för målgruppen noga och har nära kontakter med
Migrationsverket. De nämnder som under 2019 ansvarar för eller kommer i kontakt
med målgruppen kommer senast juni 2019 rapportera till kommunstyrelsen om
utvecklingen på området.
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