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Yrkande om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år 
 
Vi anser att alla ensamkommande ungdomar som inte fullföljt sin skolgång i 
Göteborg skall kunna göra det, för att skapa grundläggande förutsättningar för den 
enskildes framtid och mindre social oro i samhället. Om skolgång och boende 
finns på annat håll i närområdet utan väntetid kan det accepteras men sannolikt 
behöver de erbjudas boende i Göteborg av kommunen. Det viktiga är trygghet och 
utbildning.  

 

Det går i princip att dela in de ensamkommande i tre grupper: 

1) Ensamkommande som uppgett/bedömts vara under 18 och där 
Migrationsverket skriver upp åldern under pågående asylprocess. 

2) Den som fyller 18 år eller som blir uppskriven till 18 vid beslut om TUT 
(eller PUT). 

3) Den som får sin ålder uppskriven till över 18 år i samband med ett negativt 
asylbeslut, men som ej vunnit laga kraft. 

 

Grupp 1 ska inte längre förekomma, men i de fall det fortfarande förekommer 
rekommenderar vi stadsdelsnämnderna att göra en egen bedömning. Grupp 2 är 
problematisk eftersom regelverken skär sig drastiskt mot hur vi behandlar övriga 
ungdomar i övre tonåren. För andra ungdomar har vårdnadshavarna ansvaret tills 
dess de går ut gymnasiet. De konsekvenser som följer av att bli omplacerad till 
annan ort när man väl landat och påbörjat studier etc. är inte bra vare sig för 
ungdomen eller för samhället i stort. Dialog behöver föras med Migrationsverket 
för att skaffa fler boendeplatser för målgruppen i Göteborg. Det är dock inte en 
tillgänglig lösning i dagsläget.  



 

 

 

När det gäller grupp 3 är det mer komplicerat, men även dessa ungdomar bör vi 
understödja på de sätt vi kan. Så länge beslutet inte vunnit laga kraft så finns det 
möjlighet att detta är framtida samhällsmedborgare som vi bör hjälpa till den bästa 
start i Sverige som möjligt.  
 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att uppdra åt stadsdelsnämnderna att i de fall det fortfarande 

förekommer åldersuppskrivning under pågående asylprocess låta 
ungdomarna fortsätta sin skolgång och bo kvar i närmiljön till dess 
att beslutet har vunnit laga kraft.  

 
att  uppdra åt stadsdelsnämnderna att för det fall en person i 

Migrationsverkets beslut om avvisning, i samband med prövning av 
uppehållstillstånd, skrivs upp i ålder och i och med det inte bedöms 
som ensamkommande barn, säkerställa att förvaltningarna lägger 
åldersuppskrivningen till grund för handläggning först när ett 
lagakraftvunnet beslut föreligger.  

 
att  uppdra åt stadsdelsnämnderna att låta ungdomar som blivit 

uppskrivna i ålder i samband med avslag på asylansökan får bo kvar 
på sina nuvarande boenden samt fortsätta sin skolgång tills beslutet 
vunnit laga kraft. 

 
att uppdra åt stadsdelarna att i alla ovanstående fall göra egna 

bedömningar och i de fall ungdomarna anses vara klart över 18 år så 
ska överföringen till Migrationsverket ske.  

 
att   uppdra åt stadsdelsnämnderna att låta ungdomar med tillfälligt 

uppehållstillstånd som fyller 18 år får bo kvar i kommunen och 
fortsätta sin skolgång till dess att ett värdigt alternativ kan erbjudas.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

att uppdra åt stadsdelsnämnderna att aktivt arbeta för att utveckla fler 
boendealternativ för de ensamkommande ungdomar som har ringa 
vård- eller omsorgsbehov. 

 
att uppdra åt överförmyndarnämnden att låta ungdomar som skrivs upp 

till över 18 år i samband med avslagsbeslut få behålla en god man 
till dess att det finns ett lagakraftvunnet beslut.     

 
att uppdra åt social resursnämnd att inleda en fördjupad samverkan med 

de frivilligorganisationer som arbetar med att få fram boenden och 
sysselsättning för ensamkommande barn utan stadigvarande boende.  

 
att  uppdra åt kommunstyrelsen att inleda en dialog med 

migrationsverket för att möjliggöra att ungdomarna kan bo kvar i 
Göteborg, exempelvis genom att migrationsverket skapar fler 
anläggningsboenden i Göteborg eller att migrationsverket kan anvisa 
dessa ungdomar enligt bosättningslagen direkt till den kommun de 
bott i innan åldersuppskrivningen/18-årsdagen.  

  


