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Socialnämnden

§ 27

Konsekvensbeskrivning fortsatt ansvar för 
ensamkommande barn i samband med 
asylavslag/åldersuppskrivning
SOC 2017/15

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Reservationer och/eller protokollsanteckningar
Lutz Rininsland (V), Marianne Ramm (V) och Abdullahi Hassan Moalin (MP) 
reserverar sig mot beslutet. Rininslands reservation utvecklas i bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-01-26, § 4, att återremittera rubricerade ärende till 
socialförvaltningen, dels för att göra en omvärldsbevakning, dels för att kartlägga ett 
eventuellt besluts inverkan på andra nämnder och förvaltningar. 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23 föreligger. En omvärldsbevakning har 
gjorts med socialförvaltningarna i Trollhättan Stad, Lysekils och Uddevalla kommun 
samt kommunerna i Dalsland. Vidare redovisas handläggningen inom 
överförmyndarverksamheten och Kunskapsförbundet Väst. 

Migrationsverket har tillfälligt stoppat alla åldersuppskrivningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att kommunerna gör en självständig 
bedömning. Delar kommunerna Migrationsverkets bedömningar fattar kommunen 
beslut om överförande till anläggningsboende.
Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun prövar alltid självständigt Migrations-
verkets beslut om ålderuppskrivningar. Förvaltningen följer därmed SKL:s och 
regeringens linje samt den s.k. JO-linjen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-03-23
 Handläggningsrutin – Åldersuppskrivning i samband med avslagsbeslut
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Justerandes 
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lutz Rininsland (V) och Marianne Ramm (V) yrkar följande. ”Flera initiativ till 
kompletterande lagstiftning kommer att förändra situationen för ensamkommande barn. 
Vi noterar möjligheten att framledes kunna överklaga åldersuppskrivningar, vi tänker på 
propositionen "Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande 
studier på gymnasienivå". I avvaktan på dessa förändringar beslutar socialnämnden att 
de av Migrationsverket åldersuppskrivna barn får vara fortsatt placerade på våra 
boenden.” 

Abdullahi Hassan Moalin (MP) ansluter sig till Rininslands yrkade.

Ola Wesley (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att socialnämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Följande förslagsordning fastställs. 
- Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.                                        
- Nej-röst för bifall till Lutz Rininslands förslag.

Omröstningsresultat

Ja Nej
Marie-Louise Bäckman (KD)
Ann-Britt Fröjd (C)
Reidar Eriksson (S)
Jacob Ceder (S)
Johanna Olsson (S)
Tommy Christensson (M)
Henrik Harlitz (M)
Lisbeth Brodin (M)
Ola Wesley (SD)
Peter Trollgärde (S)

Abdullahi Hassan Moalin (MP)
Lutz Rininsland (V)
Marianne Ramm (V)

Med 10 ja-röster för förvaltningens förslag och 3 nej-röster för Lutz 
Rininslands förslag, har nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Sändlista
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
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Reservation socialnämnden 2017-03-309  ärende 5: 

Återremiss gällande konsekvensbeskrivning fortsatt ansvar för 
ensamkommande barn i samband med 
asylavslag/åldersuppskrivning (Dnr 2017/15) 

Vid socialnämndens sammaträde 2o16-11-24 väckte ledamöterna från 
Vänsterpartiet ett ärende med anledning av alarmerande rapporter om 
konsekvenserna av Migrationsverkets åldersuppskrivningar av 
ensamkommande barn. Vi ville veta hur vår egen förvaltning hade valt att 
förhålla sig och vi ville säkerställa att bemötandet av alla asylsökande barn 
präglades av insikten att maximal omsorg hade högsta prioritet. 

Vid nämndens januarimöte återremitterades ärendet till förvaltningen. 

Vid mötet i mars beskrev förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande "Svar på 
återremiss i ärendet angående konsekvensbeskrivning av fortsatt kommunalt 
ansvar för ensamkommande barn i samband med Migrationsverkets 
asylavslag/åldersuppskrivningar" den aktuella situationen i Vänersborg och 
tillfogade ett förslag till beslut: "Socialnämnden lägger informationen 
till handlingarna." 

Ingen kan ha undgått återkommande rapporter om att globalt fler än 50 
miljoner människor är på flykt. Vi alla vet att en bråkdel av flyktingströmmen 
har hittat en möjlighet att ta sig till Sverige för att söka asyl här. Den radikala 
förändringen av Sveriges välkomnande inställning till att abrupt präglas av ett 
ytterst restriktivt förhållningssätt gentemot skyddsbehövande människor gör 
ont. På flera punkter har regeringen och riksdagen insett att man har gått för 
långt, kompletterande lagstiftning är på väg för att underlätta något för 
asylsökande och för alla som på ett eller annat sätt är engagerade i 
mottagningen. 

Vår utgångspunkt har varit och är att vi är skyldiga att inom ramen för våra 
möjligheter visa största tänkbara generositet. Även om vi inte kan förstå 
enskilda öden och enskildas sorg och ångest, så måste vi göra vårt yttersta för 
att underlätta för alla skyddssökande och framförallt för alla ensamkommande 
barn. 

Sannolikheten att kunna återvända inom överskådlig tid är begränsad, de flesta 
flyktingar ser Sverige som landet där det finns en andra chans att starta om och 
hitta strukturer för ett liv bortom förödelsen i hemlandet. Lika viktigt att det 
blir rätt för den enskilde är det för vårt samhälle att vi erbjuder fundamentala 
förutsättningar för en lyckad integration. 



För ensamkommande barn, för ungdomar som går i våra grundskolor och 
gymnasieskolor, är skillnaden mellan att ha en plats på ett HVB-hem eller 
stödboende i jämförelse med en sängplats på ett anläggningsboende avgörande. 
Personalen på ett hem vet att lyssna, ser behoven och förstår att erbjuda rätt 
stöd, men vem vänder man sig till på ett anläggningsboende, som en av många 
vuxna som alla söker att orientera sig på egen hand. 

I nämnden har vi framfört dessa tankar, det var knappt någon som yttrade sig, 
det kändes obehagligt när det blev klart att många sökte gömma sig bakom 
förslaget " ... att lägga informationen till handlingarna". 

För att ge våra kollegor i socialnämnden en möjlighet att ta steget och visa 
viljan att lämna ett bidrag lade vi vårt yrkande: 

"Flera initiativ till kompletterande lagstiftning kommer attförändra 
situationen för ensamkommande barn. Vi noterar möjligheten att 
framledes kunna överklaga åldersuppskrivningar, vi tänker på 
propositionen "Kompletteringar av den tillfälliga lagen för 
uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå". 

I avvaktan på dessa förändringar beslutar socialnämnden att de av 
Migrationsverket åldersuppskrivna barnfår vara fortsatt 
placerade på våra boenden." 

Tyvärr var det endast ledamoten från Miljöpartiet som ställde sig bakom 
Vänsterpartiets yrkande. 

Jag reserverar mig i ärendet, eftersom jag upplever att socialnämnden har 
missat sin möjlighet att ge ett tydligt besked om vår beredskap att vilja vara en 
av alla de krafter som hjälper när hjälpen behövs som mest. 

~ 
. -~ 

Lutz 	insland 

~ ånsterpartiet 2017-o3-31 


