Mottagning av ensamkommande barn
Det är ingen hemlighet att Sverige har tagit emot mer ensamkommande och unga män än andra
länder. Bara 2015 kom det cirka 35 000. De flesta av dessa barn och unga saknar även ID-handlingar,
vilket omöjliggör för våra myndigheter att fastställa födelseort, ålder, namn, medborgarskap mm.
I Sverige har vi väl utarbetade lagar och regleringar när det gäller hjälp till minderåriga, vilka i
dagsläge sätts på prov. Oavsett om det handlar om enstaka fall, eller om det är upprepade
företeelser, vi som förtroendevalda, måste upprätthålla och inte bara upprätthålla utan även
förstärka förtroende hos allmänheten om att lagarna följs, att våra gemensamma resurser inte
missbrukas och används på felaktigt sätt. Inte minst att även se till att de som är i behov av hjälp får
adekvat hjälp, och att verksamheterna fungerar bra.
Då det är kommunerna som bär ansvar att utreda och bedöma vilken typ av boende som är mest
lämpligt, då är det rimligt att även kommunerna har möjlighet att utföra kontroll, då
Migrationsverket inte gör det grundligt.
Det är viktigt att fastställa rätt ålder av både ekonomiska och sociala skäl. Negativa konsekvenser av
felbedömning av ålder är många och påverkar både den enskilda individen beslutet gäller och
omgivningen var denne placeras.
”Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom
intervjuer, dels genom dokumentation från hemlandet (när sådan finns)”1. Okulärt och annan
”tycka”-metod vid bestämmande av ensamkommande barn, efter så många uppenbarliga och
dokumenterade fall av fel åldersbedömning, räcker inte och kan inte avses som ansvarsfull
myndighetsutövning. Därför måste Norrköpings kommun, dels utöva påtryckningar på regeringen att
ändra på detta, dels att försäkra att åldersbestämning utförs på korrekt sätt, då konsekvenserna av
felaktiga beslut är åtskilliga och mycket skadliga för samtliga.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige beslutas följande:
Att Norrköpings kommun tar emot enbart hänvisade ensamkommande barn som har undergått
vetenskapligt, rättsmedicinsk undersökning och har full medicinsk dokumentation.
Att Norrköpings kommun tar fram lösning och metod hur kommunen själv kan utföra medicinska
undersökningar för av Migrationsverkets hänvisade ensakommande barn som saknar medicinsk
undersökning.
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