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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist 
(M) om hotet mot KomSamman i Flemingsberg 

KomSamman är namnet på ett samarbetsprojekt mellan Resurscentrum för nyanlända inom 
förskola och skola (RCN), Ungzon (fritidsgården) i Flemingsberg, Svenska kyrkan och Hud-
dinge IF. Verksamheten äger rum i Flemingsbergs kyrka varje onsdag mellan klockan 15-20. 

Verksamheten vänder sig i första hand till nyanlända flyktingar och invandrare och målgrup-
pen är hela familjen. KomSamman fungerar som en mötesplats där de som kommer erbjuds 
meningsfulla aktiviteter, möjligheter att knyta nya sociala kontakter och där de inte minst 
genom föreningslivet kan hitta olika vägar ut i det svenska samhället. KomSamman är också 
en del av ett kurativt arbete med de nyanlända eleverna i grundskolan. I verksamheten ges 
möjlighet att genom skapande verksamhet och fysiska aktiviteter bearbeta upplevelser man 
gått igenom och en kurator finns på plats. Samtidigt lär man sig svenska under nya former. 
Att stärka föräldrarna i deras föräldraroll är också ett viktigt syfte. 

Hittills har verksamheten inom Komsamman finansierats av de tre förvaltningar som deltar i 
arbetet och av Samkraft Huddinge. Eftersom det i dag finns alldeles för lite fokus på förebyg-
gande arbete och tidiga insatser i Huddinge och för lite resurser anslagna lever KomSamman 
i oro över framtiden. De vet inte i dag om verksamheten kommer att finnas kvar efter års-
skiftet och konkurrensen om det lilla ekonomiska utrymme som finns för förebyggande ar-
bete är hård. Det är förstås djupt otillfredsställande.   

Mot bakgrund av det ovan anförda frågar vi dig följande 
 
Vad är ditt besked till KomSamman – kommer de att kunna fortsätta sin verksamhet under 2014 och 
kommer de att få långsiktiga planeringsförutsättningar för sin viktiga verksamhet? 
 
Är du beredd att verka för att prioritera förebyggande arbete i kommunen på ett tydligare sätt än 
hittills?  
 

 
 
Emil Högberg     
Socialdemokraterna 



 
 


