SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-26

196
Dnr KS17/26

§ 123 Svar på motion om rätt till skola och boende för
ensamkommande ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Maria Alsén (L) inkom den 27 januari 2017 med en motion i vilken hon
föreslår att ensamkommande ungdomar som får sin ålder uppskriven av
Migrationsverket, ska få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt familjehem i
Habo under hela sin asylprocess samt att de även ska få fortsätta gå i
skolan.
Motionen behandlades av kommunstyrelsen den 6 april 2017 som då
beslutade att remittera den till socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivning. Båda
nämnderna föreslår att motionen ska avslås.
Socialnämnden anser att kommunen ska följa de regelverk som finn och att
kommunen inte ska ta på sig ett större ansvar än vad lagen kräver. När
Migrationsverket bedömer att en ungdom är över 18 år och därmed är en
vuxen person är det viktigt att kommunen agerar utifrån det.
Socialnämnden ansvarar för att anpassa verksamheten utefter de bidrag
som staten ger. Konsekvenserna av att låta ungdomarna bo kvar på sitt
HVB-hem eller familjehem efter att de blivit uppskriva i ålder skulle
medföra ökade kostnader för kommunen och det skulle även innebära att
kommunen tar över statens ansvar för dessa personer. En annan
konsekvens av att låta ungdomarna bo kvar på HVB-hem skulle bli att barn
och vuxna bor tillsammans, vilket skulle skapa otrygghet för barnen och
medföra en stor risk för att de blir utnyttjade. Att blanda barn och vuxna är
inte förenligt med ett barnperspektiv och socialnämnden anser att det skulle
vara mycket olämpligt (SN 2017-06-17 § 72).
Barn- och utbildningsnämnden skriver att alla ungdomar som söker asyl i
Sverige har rätt att gå i skolan. Rätten till skolgång gäller också till
gymnasiet och även om den asylsökande har fyllt 18 år har han eller hon
rätt att avsluta sin utbildning. Det är kommunen som ansvarar för att ge
asylsökande ungdomar som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan
på samma villkor som andra ungdomar som bor i Sverige. Skolplikt gäller
dock inte för asylsökande. De ungdomar som omfattas av motionen har rätt
till skolgång. För varje elev måste det dock göras en bedömning av
huruvida skolgången ska fullgöras i grundskolan eller gymnasieskolan.
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Forts § 123
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till det nationella regelverk som
finns avseende asylsökande ungdomar och den eventuellt nya lagstiftning
som är på gång inom området. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att
Habo kommun ska eller bör upprätta ett eget lokalt regelverk för dessa
elevers skolgång (BU 2017-06-20 § 62).
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober informerade Hans
Jarstig (KD) om att det bildats ett nätverk i det civila samhället för att
hantera den här typen av frågor. Habo kommun kommer att få 303 000
kronor i statliga medel 2017 för att göra det möjligt för ensamkommande
som fyllt 18 år och ej har uppehållstillstånd att stanna i ankomstkommunen
och fortsätta med sina studier. Kommunen har kommit överens med
nätverket om att de får bruka dessa medel mot att de ombesörjer boende för
de ensamkommande som vill stanna i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 201710-11 § 154).
Kommunfullmäktiges behandling
Maria Alsén (L) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar avslag på motionen.
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på motionen.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Joakim Lindblom (SD) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att motionen ska anses vara besvarad och dels Morgan Malmborg, Olle
Moln Teike och Joakim Lindbloms förslag om att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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