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Pressmeddelande 
 
Nya riktlinjer för asylsökande ensamkommande 
i Tingsryds kommun 
 
Asylsökande ensamkommande flyktingungdomar som fyller 18 år ska få bo kvar i  
kommunen tills de fått sin asylansökan prövad. 
 
Tingsryds kommun har varit en av många kommuner som tagit ansvar för människor på 
flykt. Kommunen hade tidigt ett mottagande av ensamkommande barn, en grupp flyk-
tingar i en mycket utsatt situation. När man som asylsökande ensamkommande flyk-
tingungdomar fyller 18 år, eller får sin ålder uppskriven till över 18 år övergår man till 
att vara Migrationsverkets ansvar. Personen i fråga kan då bli anvisad till något av Mi-
grationsverkets boenden. Det finns heller ingen möjlighet att välja ort. Tackar man nej 
får man klara sig själv. Vid 18 års ålder förändras situationen drastiskt. Bland annat för-
svinner rätten till god man samt möjligheterna till hälso- och sjukvård försämras.  
 
Många av dessa ungdomar har bott i vår kommun under en längre tid. De går i våra sko-
lor, har skaffat sig vänner, skapat sociala relationer, deltar i föreningar och har på olika 
sätt rotat sig i vår kommun. Många mår dåligt över ovissheten om sin framtid. Därför 
bör vi som kommun göra vad som är möjligt för att göra situationen för dessa ungdomar 
så human som möjlig.  
 
Den 29 maj 2017 fattade därför utskottet för Arbete och Lärande ett enigt beslut 
om att följande ska gälla de kommunplacerade asylsökande ensamkommande 
flyktingungdomarna: 
 
• Asylsökande ensamkommande ungdomar som kommit som ensamkommande 
barn/ungdomar under 18 år men som hinner fylla 18 år innan asylansökan är prövad 
skall erbjudas placering i kommunens stödboende.  
 
• Asylsökande ensamkommande ungdomar som bor i stödboendet och får ett avslagsbe-
slut som överklagas skall få bo kvar i stödboendet tills beslutet vinner laga kraft.   
 
Kommentar: 

- Vi har tagit detta beslut för att vi vill ta ansvar för de som kommit till vår kom-
mun. Vi vill inte bidra till att barn och ungdomar som redan är i en utsatt situat-
ion ska fara illa på grund av att de inte fått sin asylansökan prövad innan de fyll-
ler 18 eller får sin ålder uppskriven, säger Magnus Carlberg (S), ordförande i ut-
skottet för Arbete och Lärande.      

 

Kontakt: 
Ordförande utskottet Arbete och Lärande 
Magnus Carlberg 
073-506 44 95 
magnus.carlberg@tingsryd.se 
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