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Förlängning av möjlighet för asylsökande
ensamkommande över 18 år att under år 2019 få
stanna i Lund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås förlänga möjligheten för asylsökande
ensamkommande över 18 år att även under år 2019 få stanna i Lund
under sin överklagandeprocess.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2019 dnr
2018/0853.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2018, § 13 dnr
2017/0285.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 dnr
2017/0285.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktige fattade i januari 2018 beslut om att
ensamkommande unga som anvisats till Lunds kommun som fyller
18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen kan ges
möjlighet att under år 2018 stanna i Lund under sin
överklagandeprocess.
När kommunfullmäktige beslutade om detta gjordes bedömningen
att flertalet i målgruppen skulle innefattas av den kommande så
kallade gymnasielagen och därmed kunna få uppehållstillstånd
under 2018. Genom att denna lag överprövades har det inneburit
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förseningar i handläggning och beslut. En uppskattning är att ca 30
personer kommer omfattas vid årsskiftet. Antalet kommer sannolikt
sjunka till ca 10-15 personer till halvårsskiftet 2019.
Mot bakgrund av detta finns ett behov av att kommunfullmäktige
förlänger möjligheten för asylsökande ensamkommande över 18 år
att även under år 2019 få stanna i Lund under sin
överklagandeprocess.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun
som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under
asylprocessen under 2019 får stanna i Lund tills dess beslut om
uppehållstillstånd vunnit lagakraft.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden

Britt Steiner
Planeringschef

