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Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Reservation
Peter Rosholm (S), Barbro Orrestrand (S), Lars-Erik Olsson (S), Jenny Johansson (S), Otto
Andreasson (S), Gunnel Brandt (S), Ulf Rapp (S), Emma Isfeldt (S), Ralf Berndtsson (S) Morgan
Ohlsén (S), Michael Plogell (FR), Stefan Edvardsson (FR), Sassi Wemmer (MP), Peter Berg
(MP), Tomas Ridell (V), Rune Kennborn (-) och Eivor Carlsson (KD) reserverar sig mot
kommunfulllmäktiges beslut.
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.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Ledamöternas förslag till beslut
Christer Johansson (M), med instämmande av Ingridh Andéren (M), föreslår att ärendet
återremitteras för att de ekonomiska konsekvenserna av ett bifall är inte tillräckligt belysta i
beslutsunderlaget.
Sandra Eliasson (C) föreslår att ärendet återremitteras, med följande motivering; Praxis från JO är
tydlig och framkommer väl i underlaget. “Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut
fattas i asylärendet bör den ålder som sökande uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte
är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.” Förslaget som ligger till beslut innebär en generell
hållning som ska gälla alla. Det är inte ett rättssäkert sätt värdig en svensk myndighet. Alla
människor har rätt till en individuell bedömning i sitt enskilda fall. Vi ska inte falla till föga för
enkla lösningar och generella bedömningar. Vi måste som myndighet se individen och de
individuella förutsättningarna, en skyldighet enligt lag. Därför ser vi fram emot en snabb
utredning som tydliggör att alla individer ska behandlas just som individer, INTE klumpas ihop
som en enhet.
Daniel Persson (SD) föreslår att ärendet återremitteras med anledning av att (SD) vill veta vad
kostnaden blir och varifrån pengarna ska tas.
Stefan Edvarsson (FR), Ulf Rapp (S), Tomas Ridell (V), Lars-Erik Olsson (S), Patrik Karlsson (-),
Michael Plogell (FR), Hannu Sutinen (L), Sassi Wemmer (MP), Otto Andreasson (S), Rune
Kennborn (-) och Eivor Carlsson (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens
föreslag: Kommunfullmäktige att ställa 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.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, varav tre är olika förslag om återremiss.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för ärendets avgörande på dagens sammanträde
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Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 12 nej-röster mot 19 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska
återremitteras enligt kommunallagens krav för en minoritetsåterremiss (KL 5:36).
Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Reservation
Peter Rosholm (S), Barbro Orrestrand (S), Lars-Erik Olsson (S), Jenny Johansson (S), Otto
Andreasson (S), Gunnel Brandt (S), Ulf Rapp (S), Emma Isfeldt (S), Ralf Berndtsson (S) Morgan
Ohlsén (S), Michael Plogell (FR), Stefan Edvardsson (FR), Sassi Wemmer (MP), Peter Berg
(MP), Tomas Ridell (V), Rune Kennborn (-) och Eivor Carlsson (KD) reserverar sig mot
kommunfulllmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
 §68 KS Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen
 §2 BON Åldersuppskrivning av ungdomar under asylprocessen
 Åldersuppskrivning ensamkommande barn - konsekvenser
Skickas till
Kommunstyrelsen
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