Sida 1 av 3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-15

§91

KS2017/65

Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ärendet om åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen avslås.
Reservation
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.
Ärendet
Riktlinjer för hur bildnings- och omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommun ska handlägga
ärenden som rör ensamkommande barn som under asylprocessen skrivs upp i ålder, behöver tas
fram och formuleras. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i frågan om
åldersuppskrivningar för asylsökande ungdomar under 18 år. Detta med anledning av att det
förekommer att Migrationsverket skriver upp åldern för asylsökande under 18 år under själva
asylprocessen eller i samband med beslutet om uppehållstillstånd. Under hösten och vintern 2016
har frågan aktualiserats och ett antal frågor kring legaliteten av dessa beslut har
uppstått. Bollebygds kommun måste ta ställning till hur dessa åldersuppskrivningar ska hanteras.
Enligt Migrationsverkets tolkning av gällande rätt är åldersuppskrivningar under asylärendets
handläggning inte överklagningsbara. Vägledande politiska beslut behöver fattas kring en rad
frågeställningar. Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen. När ungdomen i
första skedet ansöker om asyl registrerar Migrationsverket nästan alltid den ålder som den
sökande uppger. Utifrån att Migrationsverkets beslut om ändrad ålder inte binder andra
myndigheter uppstår frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till
besluten när det gäller de insatser som tillhandahålls ensamkommande barn genom kommunens
försorg.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att
ensamkommande barn som får sin ålder uppskriven av Migrationsverket fortsatt ska vara under
kommunens försorg till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft med fortsatt rätt till
boende och god man. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för ytterligare beredning, den
27 april 2017, § 74.
Ledamöternas förslag till beslut
Sassi Wemmer (MP) föreslår följande: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att
ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket fram till 2017-04-30,
fortsatt ska vara i kommunens försorg till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft med
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fortsatt rätt till boende och god man. För de ensamkommande som får sin ålder uppskriven
genom tillfälliga beslut enligt 13 kap 17 § Utlänningslagen (2005:716) från 2017-05-01 ska
kommunen avvakta till dess att en eventuell inhibition av det tillfälliga beslutet avslagits innan
kommunen betraktar den asylsökande som vuxen. I de fall denna hantering innebär en kostnad
genom utebliven ersättning från Migrationsverket ska dessa medel tas från föregående års
överskott på ersättningen från Migrationsverket.
Christer Johansson (M) föreslår, med instämmande av Daniel Persson (SD) och Yvonne Andrén
(C), avslag på Sassi Wemmers (MP) förslag, och därmed avslag på ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Sassi Wemmers (MP), dels Christer
Johanssons (M) m.fl. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Sassi Wemmers (MP) förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för Sassi Wemmers (MP) förslag
Nej-röst för Christer Johanssons (M) m.fl avslagsförslag
Omröstningsresultat
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Christer Johanssons (M)
avlagsförslag. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Reservation
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 §74 KF Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen
 PM kostnader för ensamkommande barn
 Åldersuppskrivning ensamkommande barn - konsekvenser
 §2 BON Åldersuppskrivning av ungdomar under asylprocessen
 §68 KS Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista: §91
Ärende: Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen, KS2017/65
Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot
Peter Rosholm(S), ordförande
Emma Isfeldt(S), 2:e vice ordförande
Beatrice Ekelund(S), ledamot
Sassi Wemmer(MP), ledamot
Christer Johansson(M), vice ordförande
Yvonne Andrén(C), ledamot
Daniel Persson(SD), ledamot
Martin Bengtsson(M), ersättare
Eva Svantesson(M), ersättare
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