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Kommunfullmäktige 

Interpellation från Simon Alm (SD) om ensamkommande 
invandrarungdomar i skolan 
Under 2015 kom fler ensamkommande invandrarungdomar än någonsin till Sverige. 35 369 
invandrare påstod att de både var ensamma och att de var under 18 år gamla. Medicinsk 
åldersbestämning används mycket sällan. 
 
Från det land de flesta ensamkommande invandrarungdomarna kom från var andelen 56 
procent bland alla asylsökare. Bara 28 procent från det aktuella landet var vuxna. Det är 
anmärkningsvärt att andelen ensamkommande minderåriga invandrarungdomar är dubbelt så 
stor som andelen vuxna.Vid en jämförelse borde andelen ensamkommande 
invandrarungdomar vara liknande mellan länder som har liknande förutsättningar att ta sig 
illegalt till Sverige. Från exempelvis Syrien och Irak var andelen ensamkommande 
invandrarungdomar 7 respektive 5 procent. Det är således en markant skillnad jämfört med 56 
procent från grannlandet Afghanistan. 
 
Under 2014 gjorde Migrationsverket 161 medicinska åldersundersökningar. Bland dessa 
bevisades en stor andel uppge en felaktig ålder. 77 procent var äldre än vad de hade uppgivit. 
Migrationsverket har även uppgett att det i 70 procent av fallen inom åldersspannet 15-17 år 
är osäkert om den uppgivna åldern stämmer. 
 
Det är tillräckligt uppenbart att många ensamkommande invandrarungdomar ljuger om sin 
ålder varför även den massinvandringspositiva regeringen nu oftare vill tillämpa medicinsk 
åldersbestämning. När en vuxna i stor omfattning behandlas som ensamma barn kan det 
innebära problem. I skolan finns en risk att 25-30-åriga invandrare placeras i gymnasiet och 
även möjligen i högstadiet. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwick: 
 
• Har Uppsala kommun någon beräkning av hur stor andel som är vuxna bland de 
ensamkommande invandrarungdomarna i kommunen? 
• Har Uppsala kommun fått något larm från skolor om att vuxna placerats bland betydligt 
yngre barn? 
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• På vilket sätt tillser Uppsala kommun att barn i skolan är barn, och vad gör kommunen när 
ett barn visar sig vara avsevärt äldre än sina klasskamrater? 
 
• Tycker du att det är viktigt att undvika att placera vuxna i 25-årsåldern i grund- eller 
gymnasieklasser? 
 
Simon Alm (SD) 
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