SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
23 (46)
2017-10-30

Kf §
Ks § 311

12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap –svar
Dnr 2017/27-109
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den
23 januari 2017 väckt en motion om riktlinjer mot barnäktenskap.
Motionärerna vill bl.a. se riktlinjer och praxis för att gifta minderåriga ska
separeras från sin partner och erhålla status som ensamkommande
barn, samt att Västerviks kommun ska verka för att barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas.
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 18 augusti 2017 ett yttrande på
motionen. Där framkommer att såväl praxis och rutiner tillsammans med
gällande lagstiftning utgör ett tillräckligt stöd för socialförvaltningens
arbete. Socialnämnden beslutade 2017-09-05, § 75 att anta skrivelsen
som sitt yttrande med tillägget att skrivelsen skulle kompletteras med nu
gällande statistik där åldersspannet mellan individerna framgår. I
skrivelse 8 september 2017 har socialförvaltningen lagt till de
kompletterande uppgifterna till den ursprungliga skrivelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning uppger i skrivelse 18 september 2017 att
man inte har något ytterligare att tillföra ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelser 18 augusti och 8
september 2017 förklara motionen om riktlinjer för barnäktenskap för
besvarad.
Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Angelica Katsanidou (S) och
Sverker Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Bo Karlsson (SD) yrkar
bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit sitt eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelser 18 augusti och
8 september 2017 förklara motionen om riktlinjer för barnäktenskap för
besvarad.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-25, § 311
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 september 2017 (utsänd tidigare)
Socialnämndens beslut 2017-09-05, § 75 (utsänd tidigare)
Socialförvaltningens skrivelse 18 augusti 2017, reviderad 8 september 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 25 (utsänd tidigare)
Elin Landerdahls (M) och Peter Johanssons (M) motion 23 januari 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Socialnämnden
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Motion om riktlinjer för barnäktenskap – förslag till svar
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23 januari 2017 väckt
en motion om riktlinjer mot barnäktenskap. Motionärerna yrkar att Västerviks
kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till
kommunen ska separeras från sin partner och erhålla status som ensamkommande
barn, samt att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt får extra hjälp
och stöd.
Socialnämnden behandlade ärendet 2017-09-05, § 75. I skrivelse 18 augusti 2017
lämnar socialförvaltningen ett yttrande på motionen. I skrivelsen framkommer att
Västerviks kommun saknar riktlinjer mot barnäktenskap, men att såväl praxis och
rutiner tillsammans med gällande lagstiftning utgör ett tillräckligt stöd för
socialförvaltningens arbete. Socialnämnden beslutade att anta skrivelsen som sitt
yttrande med tillägget att skrivelsen skulle kompletteras med nu gällande statistik där
åldersspannet mellan individerna framgår. I skrivelse 8 september 2017 har
socialförvaltningen lagt till de kompletterande uppgifterna till den ursprungliga
skrivelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelser 18 augusti och 8 september 2017
förklara motionen om riktlinjer för barnäktenskap för besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef
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Motion om riktlinjer för barnäktenskap
Dnr 2017/23 – 109
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23
januari 2017 väckt en motion om riktlinjer mot barnäktenskap.
Motionärerna framför att Västerviks kommun saknar riktlinjer och praxis
om hur kommunen ska hantera barn i äktenskap som anländer till
Västervik, eller minderåriga som redan bor i Sverige och gifts bort, inte
sällan helt mot sin vilja.
Förslaget i motionen är:
att Västerviks kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta
minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin
partner och erhålla status som ensamkommande barn, samt
att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt
får extra hjälp och stöd.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att remittera
motionen om riktlinjer mot barnäktenskap till kommunstyrelsen för
beredning. Socialnämnden har den 6 april 2017 fått i uppdrag att lämna
ett yttrande till kommunstyrelsen.
I Västerviks kommun saknas det riktlinjer mot barnäktenskap.
Socialnämnden uppger att det dock finns såväl praxis som rutiner som
tillsammans med gällande lagstiftning utgör ett tillräckligt stöd för
socialarbetarnas handläggning av denna typ av ärenden. Samtliga barn
som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses vara ett
ensamkommande flyktingbarn. Det gäller även i de fall den unge
kommer med myndig partner.
Handlingar i ärendet är:
x Motion om riktlinjer för barnäktenskap
x Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2017-02-27
x Svar på motion om riktlinjer för barnäktenskap
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar socialchefens skrivelse som sin egen och
lämnar den vidare till kommunstyrelsen.
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Fortsättning § 75
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till liggande förslag samt yrkar för majoritetens
räkning att skrivelsen kompletteras med nu gällande statistik där
åldersspannet mellan individerna framgår.
Peter Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifallit egna yrkanden.
Yvonne Edvardsson (SD) deltar inte i beslutet.
Socialnämnden beslutar
att anta socialchefens skrivelse som sin egen och lämnar den vidare till
kommunstyrelsen med komplettering med nu gällande statistik där
åldersspannet mellan individerna framgår.
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Motion om riktlinjer mot barnäktenskap
Dnr 2017/27-109
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse 23 januari
2017 väckt en motion (bilaga) om riktlinjer mot barnäktenskap.
Motionärerna framför att Västerviks kommun saknar riktlinjer och praxis
om hur kommunen ska hantera barn i äktenskap som anländer till
Västervik, eller minderåriga som redan bor i Sverige och gifts bort, inte
sällan helt mot sin vilja.
Motionärerna föreslår:
att Västerviks kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta
minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin
partner och erhålla status som ensamkommande barn, samt
att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt
får extra hjälp och stöd.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om riktlinjer mot barnäktenskap till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Malin Sjölanders (M) och Peter Johanssons (M) motion 23 januari 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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