
Interpellation till regionstyrelsens ordförande: 

HJÄLP DE ENSAMKOMMANDE GYMNASIEUNGDOMARNA! 

Flera gånger under vintern har vi kunnat läsa om ensamkommande 

gymnasieungdomar som tvingas sova ute i minusgrader och som blir utnyttjade 

av vuxna för att de inte har någonstans att bo. Dessa ungdomar går på vår 

gymnasieskola i Sydnärke samt på skolor i Örebro och kämpar för att kunna få 

möjlighet att slutföra sina studier och för att få en möjlighet att stanna i Sverige 

och skapa sig ett liv i vårt land. På grund av stelbenta regler har de hamnat 

mellan stolarna och det är just människor som drabbas av myndigheters 

regelverk som vi politiker ofta diskuterar och funderar på hur vi ska kunna 

hjälpa på bästa sätt. När vi hade en hög anstormning av flyktingar som kom till 

Sverige för några år sedan, så ställde vissa kommuner upp med sovplatser i 

gymnastiksalar och andra tomställda lokaler. Nu när antalet flyktingar har 

minskat drastiskt, så ska det väl vara möjligt att hitta lösningar så att dessa 

ungdomar ska få en varm plats att sova på? Varför står alla kommuner helt 

handfallna inför detta och inte agerar? Visst finns det väl ändå någon tom 

byggnad som väntar på rivning, försäljning eller ombyggnation som tillfälligt 

går att använda? Om inte så har vi flera tomma flyktingförläggningar eller andra 

privata fastigheter där kommuner och region kan stötta med en liten 

hyressumma, så att dessa ungdomar ska få möjlighet att sova inomhus under 

vintern? Vilka möjligheter finns det för kyrkor och samfund i länet att upplåta 

lokaler till sovplatser för ungdomarna? Jag uppmanar kommunerna i Askersund, 

Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Örebro samt Region Örebro län att 

snarast hjälpa dessa stackars ungdomar, så att de slipper frysa och inte riskerar 

att utsättas för sexuella övergrepp eller dras in i kriminalitet på grund av en 

ohållbar situation. Visst kan vi hjälpa dessa ungdomar i nöd? 

- Anser du att Region Örebro län kan ge stöd åt dessa ungdomar på något 

sätt? 
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