
 

 

INTERPELLATION 

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
De senaste veckorna har Sverige tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar från främst Syrien. En 

speciellt utsatt grupp bland dessa är ensamkommande flyktingbarn. Många privatpersoner och 

organisationer har visat sin vilja att stödja flyktingarna genom att till exempel ge mat, kläder eller 

pengar. Det finns en stor vilja att bidra och hjälpa i mottagandet. 

Av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige hamnar några få på Lidingö. Dagens 

Nyheter har uppmärksammat att många kommuner inte kan hitta boende i den egna kommunen till 

de ensamkommande flyktingbarn man tar emot, och istället köper platser i andra kommuner. Detta 

skapar problem eftersom det fortfarande är socialtjänsten i de kommuner som köper platserna som 

har ansvar för de ensamkommande barnen. Alltså kan barnen ha sitt vardagliga liv i en kommun långt 

ifrån där den ansvariga socialtjänsten sitter. Av de 40 ensamkommande flyktingbarnen som Lidingö 

kommun tagit emot hittills 2015 till och med 21 september har 16 placerats i andra kommuner. 

En viktig del för att livet ska fungera för de ensamkommande flyktingbarnen är att de får bra stöd 

från gode män. God man har ansvar för den ensamkommandes ekonomi, följer med på 

skolintroduktion, läkarkontroller, migrationsärenden, koordinerar fritidsaktiviteter med mera. Det är 

också upp till god man att söka särskilt bidrag för exempelvis idrottskläder, vinterkläder och 

fritidskort för kollektivtrafiken. De gode männen arbetar individuellt och det finns idag inga ordnade 

samverkansmöjligheter eller kontaktytor där gode män skulle kunna dra nytta av varandras 

kontaktnät på Lidingö, tidigare erfarenheter av god man-uppdraget, ta en samlad kontakt med 

Lidingös fritidsliv och ideella organisationer eller andra viktiga delar som skulle höja kvaliteten på de 

gode männens arbete. 

Med anledning av ovanstående frågar jag ordförande för Omsorgs- och socialnämnden Birgitta Sköld 

följande: 

1. Hur arbetar kommunen för att ta tillvara på Lidingöbornas vilja att hjälpa ensamkommande 

flyktingbarn (och även andra flyktingar)? Kan kommunen ordna fler mötesplats för Lidingöbor som 

vill hjälpa ensamkommande flyktingbarn till exempel med läxor, språk och samhällsinformation i 

biblioteket under helgerna?  

2. Har kommunen en handlingsplan för att öka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn, så 

att vi kan undvika att köpa platser i andra kommuner? Hur arbetar kommunen för att rekrytera fler 

bra jour- och familjehem? 

3. Hur arbetar kommunen för att stärka samordningen och förenkla arbetet för de gode männen så 

att de på bästa sätt kan tillgodose de ensamkommande barnens behov? 
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