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Motion
Till Regionfullmäktige i Halland
Underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i
enlighet med "Kalmarmodellen"
Det finns ett ord som kännetecknar läget bland våra asylsökande flyktingar på
våra asylboenden och det ordet är frustration. Frustration över att inte få lära
sig det svenska språket från det att man kommer till asylboendet.
Det andra är att man vill arbeta, ha någon form av praktikplats, känna sig
nyttig, vara delaktig i det svenska samhället. Bristen på praktikplatser är ett
stort problem. Det vilar ett stort ansvar på Arbetsförmedlingen men alla goda
krafter i stat, kommun och landsting/region måste hjälpa till; institutioner,
kommunala förvaltningar, föreningar och inte minst företagen.
Det tredje är behovet av meningsfull sysselsättning på våra asylboenden. Jag
tycker att det finns behov av en fritidsledare som leder fritidsverksamheten på
våra asylboenden. Vi skall komma ihåg att det finns barn och vuxna på våra
boenden som har gått igenom fruktansvärda händelser och är traumatiserade
av krigsupplevelser och upplevelser under flykten som förde dem till Sverige.
De behöver skingra tankarna. Tankar som ofta finns på annan plats i
hemlandet. Vad händer med nära och kära som finns kvar i hemlandet.
Ett av de stora problemen är isoleringen, problem att ta sig in till staden, inte
sällanligger asylboendena utanför centralorten. Antalet bussresor är begränsat.
Möjligheterna att ta sig in till bibliotek, museer och olika kulturaktiviteter är
begränsade. Många av våra bildningsförbund bedriver undervisning i
svenska/samhällskunskap men flyktingarna kan inte ta sig in i centralorten för
att de saknar bussbiljetter. Ett sätt att bryta isoleringen är att erbjuda våra
asylsökande flyktingar en avgiftsfri kollektivtrafik i kommun och län. Det om
något skulle bidra till att bryta isoleringen och vara ett viktigt led i

integrationen av våra asylsökande flyktingar. Detta har man lyckats genomföra
i Kalmar län i ett samarbete mellan Kalmar länstrafik, Migrationsverket och
landstinget. Kan Kalmar län så kan Halland.
Vänsterpartiet i Halland yrkar därför:
att Regionfullmäktige utreder möjligheten att genomföra avgiftsfria resor enligt
Kalmarmodellen11 för att underlätta integrationen av asylsökande flyktingar i
Hallands län.

11

o�cff

Per Sjövall, Vänsterpartiet.
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