
S Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 

AU §8:12 Dnr. KS 2016/0134 

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

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 17/2016 anses besvarad med hänvisning till att ensamkommande asylsökande 
barns behov av boende samt skydd och stöd enligt socialtjänsdagen 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. 

2. Modon nr 17/2016 anses besvarad i den del som avser att redovisa hur många minderåriga 
som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats med sina maka med 
hänvisning till den redovisning som finns i Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-

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. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-07. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-03-23, § 4:6. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Motion nr 17 /2016 anses besvarad med hänvisning till att ensamkommande asylsökande 
barns behov av boende samt skydd och stöd enligt socialtjänsdagen 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. 
2. Motion nr 17 /2016 anses besvarad i den del som avser att redovisa hur många minderåriga 
som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats med sina maka med 
hänvisning till den redovisning som finns i Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-

03-15. 

03-15. 

Forts. 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 
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