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Interpellation
Uppsala kommun har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Just nu ökar vi
våra ambitioner, dels genom att sluta avtal om att öka det antal flyktingbarn som anvisas
kommunplacering i Uppsala dels genom att avlasta kommuner i södra Sverige genom att
tillhandahålla tillfälliga ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn.
Sveriges radio rapporterar idag (18/1-2016) att det kommer allt fler gifta asylsökande barn till
Sverige. "Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommuner ofta barnen bo
tillsammans med den vuxna person som de är gifta med", skriver Sveriges radio på sin hemsida. Jag
och Liberalerna anser att denna information är oroande och vi förutsätter att Uppsala kommun
agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under påtvingade förhållanden och för att alla
barn, oavsett ursprung, ska behandlas utifrån samma premiss — man kan inte ingå och leva i
äktenskap när man är minderårig.
Med anledning av detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:
Hur hanterar Uppsala kommun gifta flyktingbarn?
Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Svar på interpellation angående barnäktenskap
Mohamad Hassan (L) har frågat kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) om Uppsala
kommuns hantering av gifta flyktingbarn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Det stämmer att lagen inte erkänner äktenskap ingångna i Sverige eller utomlands där en eller båda
parterna är minderårig och har anknytning till Sverige. Lagen gäller däremot inte om makarna, när de
gifte sig, inte hade någon anknytning till Sverige. Att en minderårig individ har ingått i ett äktenskap
innebär dock inte att Uppsala kommun upphör att betrakta den individen som minderårig.
När en minderårig asylsökande faller under Uppsala kommuns vård är socialtjänstlagen och barns
individuella rättigheter överordnade alla andra hänsynstaganden.
Vi delar Liberalernas oro för risken att barn utsätts för tvångssituationer. Uppsala kommuns
grundhållning handlar om att värna individens rättigheter och följa svensk lag. Skulle en person vara
under 18 år gammal ska den personen inte bo tillsammans med sin partner.
Undantag kan göras då paret har gemensamma barn, efter en individuell bedömning. I en sådan
familjesituation är det naturligtvis viktigt att ta hänsyn till barns rätt till båda sina föräldrar, men också
att försäkra sig om att båda parterna vill bo tillsammans och att det inte finns några omständigheter
som tyder på att det skulle vara olämpligt. Skulle en eller båda föräldrarna vara under 15 år får de inte
bo tillsammans under några omständigheter.
Antalet barn, som ingått äktenskap enligt sitt hemlands lagar, som anlänt till kommunen sedan
flyktingmottagandet intensifierades under hösten har varit relativt lågt. Men det är nödvändigt att
bemöta dem på ett sätt som präglas av kunskap och respekt för individens rättigheter. Utöver det
grundläggande sociala skydd som kommunen ska ge ensamkommande flyktingbarn måste vi också
säkerställa att inga barn far illa i en tvångssituation, därför har socialnämnden uppdragit till
socialförvaltningen att utarbeta riktlinjer som ska få genomslag hos alla medarbetare som kommer i
kontakt med den här gruppen.
Ilona Szatmári Waldau (V)
Kommunalråd

