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Systemfel i hantering mellan stat och
kommun gällande anknytningsärenden
Trelleborgs kommun har vid ett flertal tillfällen haft ensamkommande
ungdomar som ansökt om familjeåterförening hos Migrationsverket. Under
april månad kom tre anknytningsärenden till Trelleborgs kommun.
Familjerna har vid dessa tillfällen uppgett på ambassaden där de befinner
sig att de har en folkbokföringsadress i Sverige. Migrationsverket har
handlagt ärendet, utan att kontrollera adressen, och fattat beslut om
uppehållstillstånd för familjen för att de ska kunna återförenas med sitt barn
i Sverige. I samtliga av dessa fall har familjen uppgett en
folkbokföringsadress till ett av kommunens etableringsboende (HvB-hem)
alternativt utslussverksamhet (stödboende). När familjen anländer till
Trelleborg har det då framkommit att de är bostadslösa då de inte kan
bosätta sig i kommunens lokaler. Detta har inneburit att familjerna har blivit
nödgade att söka bistånd för tak över huvudet med en konsekvens i form
av höga kostnader för kommunen samt en undermålig start för familjerna
när det gäller etablering i arbets- och samhällsliv. Detta agerande förlänger
den enskildes väg till etablering och innebär en kraftig ekonomisk
konsekvens för kommunen.
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Det är tydligt för arbetsmarknadsnämnden att detta är ett systemfel.
Migrationsverket har i samtliga anknytningsärenden inte kommunicerat
med Trelleborgs kommun vilket omöjliggör en bra etablering inom alla
områden. I de fall kommunen har fått kännedom om att familjen till
ensamkommande unga är på väg har skett genom god man, men detta
sker på goda kontakter med god man. Det faktum att Migrationsverket
betalar resan till Sverige torde innebära att de har en förkunskap om när
familjen anländer till Sverige.
Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun anser att Migrationsverket
måste utreda huruvida folkbokföringsadressen är en korrekt
folkbokföringsadress innan de beviljar uppehållstillstånd och inresa till
Sverige samt i aktuella ärenden informera Trelleborgs kommun i god tid
innan familjens ankomst
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