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Motion:

Aldersbestämning av ensamkommande

- en

fråga om rättssäkerhet.
I

i
i

Sverigedemokraterna

föreslår kommunfullmäktige

fatta beslut om:

•

att Kommunfullmäktige

•

att Sundsvalls kommun genomför åldersbestämning

ger Socialnämnden i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur
Sundsvalls kommun kan genomföra så noggranna åldersbestämningar som möjligt av
asylsökande ensamkommande.

andra lämpliga åldersbestämningsmetoder
placering genom kommunens försorg

genom knä- och tandröntgen eller
av alla asylsökande ensamkommande med

Bakgrund
Det har under tid skett en kraftig ökning av antalet ensamkommande

som kommit till Sverige.

Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. I ett brev från Länsstyrelsen i
Västernorrland daterad 2015-11-17 hänvisas till migrationsverkets uppskattning att behovet av
platser för asylsökande ensamkommande kommer att uppgå till 36000 asylplatser i Sverige under
2016. I nuläget ansvarar kommunen för ca 250 ensamkommande, varav ca 200 är asylsökande, enligt
uppgift från socialtjänsten.
I övriga Skandinavien och i många EU-Iänder görs mycket mer för att åldersbestämma

de

ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än
fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts. I flera fall har det visat sig att
den ensamkommande är betydligt äldre. Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den
ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.
Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets egen registrering av ålder inte
har någon rättsverkan för kommuner och landsting som är skyldiga att göra en egen bedömning av
åldern. Migrationsverket står dock för eventuella kostnader.
För Sundsvalls del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad
Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande uppgett.
Sverigedemokraterna

anser att detta sätt att förhålla sig till Migrationsverkets

måste vara att anse som rättsosäkert.

vaga årdersbedömning

Även i skolan är behovet aven korrekt åldersbedömning

nödvändig.

Förslag
Sverigedemokraterna
ensamkommande.

anser att Sundsvalls kommun inför obligatorisk

åldersbestämning

på

Detta för att ungdomar ska hamna i rätt årskull i skolan och att de som

konstateras vara vuxna behandlas också ska behandlas därefter.
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