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Kommunstyrelsens ordförande   Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher   

Datum  2017-06-07 
Dnr  KS 2016/0134 

 
 
Svar på motion nr 17/2016 från Peter Wihlner (SD) – Placering av 
minderåriga i äktenskap 
 
 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att uppdrag ges 
åt ansvarig verksamhetschef och nämnd att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta 
placeras hos sina makar samt att antalet minderåriga som placerats hos sina makar de senaste 
fem åren redovisas. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Motion nr 17/2016 anses dels besvarad med hänvisning till att ensamkommande 
minderå r iga  asylsökandes behov av boende samt skydd och stöd enligt socialtjänstlagen ska 
utredas på samma sätt oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig vara gifta eller inte. Det 
samma gäller om en minderårig uppgett sig vara gift och anvisats som nyanländ till kommunen. 
 

2. Motion nr 17/2016 anses besvarad med hänvisning till den redovisning som finns i 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-15. 
 
 
Bakgrund 
Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2017-05-31 
 
Tjänsteutlåtande från Socialförvaltningen daterat 2017-03-15, med följande skrivning: 
"Ensamkommande asylsökande barns behov av boende samt skydd och stöd enligt 
socialtjänstlagen ska utredas på samma sätt oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig 
vara gifta eller inte. Det samma gäller om ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som 
nyanländ till kommunen. Om ett barn skulle anvisas till kommunen tillsammans med en make/-
a, ska särskild vikt läggas vid att utreda om det är barnets bästa att fortsättningsvis bo ihop med 
den vuxne maken/-an. Barnet ska alltid, både inledningsvis och återkommande, informeras om 
barns rättigheter och de regler som gäller för äktenskap i Sverige. 
 
Under 2015 anvisade Migrationsverket ett underårigt par till kommunen som uppgett sig vara gifta. 
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Ungdomarna anvisades tillsammans med en 10-årig släkting. Under tiden för utredning placerades 
de tre tillsammans i ett gruppboende. I utredningarna gjordes sedan bedömningarna att det bästa 
för 10-åringen var att få omsorg genom ett familjehem och för ungdomarna att få bo i ett  
gruppboende." 
 

 

Michaela Fletcher   
Kommunstyrelsens ordförande    


