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Behåll ansvaret för ensamkommande
Ensamkommande asylsökande barn och unga är i dagsläget Halmstads kommuns ansvar till
dess att de fyller 18 år, eller till dess att åldern skrivs upp till 18 år (eller mer) av
Migrationsverket. Om socialtjänsten bedömer att den unge även efter fyllda 18 år har behov
av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt SoL eller LVU kan dock placeringen
fortgå. I dagsläget verkställer dock kommunen i princip omedelbar flytt till Migrationsverkets
boende och släpper därmed ansvaret.
Justitieombudsmannen (JO) och flera jurister, även inom SKL, är eniga om att omedelbar
utflyttning får stora konsekvenser och att det därför är viktigt att det görs rättssäkert, särskilt
som det handlar om barn och unga. Flera larmrapporter har kommit om rättsosäkra
utredningar och åldersuppskrivningar. Migrationsverkets egen granskning visar att uppemot
50 procent av utredningarna av asylsökande har brister.
Den åldersuppskrivning som Migrationsverket gör, grundar sig ofta på att ungdomen saknar
godkända identitetshandlingar och inte kan bevisa att hen är under 18 år. Med nuvarande
praxis hos Migrationsverket resulterar det i att personen skrivs upp i ålder till 18+ och därmed
får ett utvisningsbeslut.
När Migrationsverket i sitt beslut om uppehållstillstånd gör en åldersuppskrivning finns
möjlighet att överklaga. En grundläggande förutsättning är att bedömningen baseras på ett
tillfredsställande beslutsunderlag. Beslutsunderlaget kan förändras under asylärendets gång.
Först när beslutet inte kan överklagas mer vinner det laga kraft. Fram till dess bör den ålder
som har uppgivits vid ansökningstillfället godtas, om det inte uppenbart är felaktigt.
Migrationsverkets preliminära åldersbedömning är inte bindande för kommunen. Halmstad
kommun verkställer dock flytt till Migrationsverkets anläggningar, vilket kan få drastiska
konsekvenser för den enskilde. För individen kan det innebära flytt till ett boende i en helt
annan del av Sverige, trots att hen har både sin skolgång och sitt sociala sammanhang i
Halmstad. Dessa barn och ungdomar har etablerat sig i vår kommun, de upplever kanske
trygghet för första gången i sina liv rycks åter ur sitt sammanhang.
2015 kom många ensamkommande barn och unga till Sverige. Eftersom handläggningstiden
hos Migrationsverket idag är så lång, är det dessutom många av de 16-åringar som kom 2015
som snart fyller 18 år. Även denna grupp riskerar att slitas upp från sin skola och sina sociala
sammanhang, eftersom också de kan tvingas byta kommun.
Många ensamkommande barn och ungdomar mår väldigt psykiskt dåligt. De upplever enorm
stress, ensamhet och framförallt hopplöshet. På kort tid har flera ensamkommande ungdomar
försökt ta sina liv. Några av dem har lyckats. Det rapporteras också om att ungdomar som
fråntas allt stöd och nätverk stannar kvar i den kommun hen bott i, går under jorden och lever
sitt liv ”på gatan”, vilket i sig kommer att kosta samhället stora summor. För att inte tala om
det humanitära lidandet. Ungdomen riskerar hamna i kriminalitet, utsatthet och drogmissbruk.

Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
-

Att Halmstad kommun behåller ansvaret för asylsökande ensamkommande ungdomar
som har fått en åldersuppskrivning hos Migrationsverket, till dess att beslutet vinner
laga kraft.

-

Att de ensamkommande som fyller 18 år, och är i asylprocess, får rätt att bo kvar i
kommunen och fortsätta sin skolgång.
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