Protokoll

Onsdagen den 22 november 2017

§ 101 Markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn,
beslut
Från måndagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2017:7 Markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn förelåg
följande förslag (§ 32):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ avslag på motion 2017:42 punkterna 1 och 2
♦ bifall till motion 2017:42 punkt 3 av Gunvor Torstensson m.fl.
♦ bifall till reservation 1 av Anna-Karin Westerlund och Gunilla Eldebro som innebär avslag på motion 2017:42
♦ bifall till reservation 2 av Daniel Larson m.fl. som innebär bifall även till punkt 3
i motion 2017:42
♦ bifall till att motion 2017:42 punkt 2 ska anses besvarad
♦ bifall till av Manilla Bergström under överläggningen framlagt förslag om att
lägga till ”och ung” i alla tre att-satserna.
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att bifalla motion 2017:42 punkt 1 av Gunvor
Torstensson m.fl.,
dels om avslag på motion 2017:42 punkt 1,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag med
övervägande ja besvarat.
På Jerker Schmidts begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Anna-Karin Westerlunds begäran företogs rösträkning varvid 175 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 51 för avslag på motion 2017:42 punkt 1. 7 ledamöter
avstod från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att bifalla motion 2017:42 punkt 1 av
Gunvor Torstensson m.fl. om att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmana Sveriges
regering och Migrationsverket att stoppa omflyttningarna under asylprövningstiden
för ensamkommande barn efter 18-årsdagen.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Helena Nordvall, Olle Reichenberg,
Katarina Ramnerö Ödestad och Lena Jönsson.
Utskottet punkt 2
Följande förslag förelåg
dels om bifall till utskottets förslag att bifalla motion 2017:42 punkt 2 av Gunvor
Torstensson m.fl.,
dels om avslag på motion 2017:42 punkt 2,
dels om bifall till av Wanja Lundby-Wedin under överläggningen framlagt förslag.
För att fastställa motförslag till utskottets förslag i huvudomröstningen ställdes förslag
dels om avslag på motion 2017:42 punkt 2,
dels om bifall till av Wanja Lundby-Wedin under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till av Wanja LundbyWedin under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.
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Vid huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till utskottets förslag att bifalla motion 2017:42 punkt 2 av Gunvor
Torstensson m.fl.,
dels om bifall till av Wanja Lundby-Wedin under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till av Wanja LundbyWedin under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.
På Daniel Larsons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Daniel Larsons begäran företogs rösträkning varvid 109 ledamöter röstade för
utskottets förslag, 115 för av Wanja Lundby-Wedin under överläggningen framlagt
förslag och 7 ledamöter avstod från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla av Wanja Lundby-Wedin under överläggningen
framlagt förslag om att anse motion 2017:42 punkt 2 av Gunvor Torstensson m.fl.
besvarad med vad utskottet anfört.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Anki Erdmann, Gustaf Bengtsson, Christina
Blomqvist, Lena Jönsson, Ylva Wahlström Ödmann och Marie Rydén Davoust.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Ylva Wahlström Ödmann i en skriftlig
reservation:
Dessa barn och unga behöver få allt vårt stöd, i rätten att få stanna i vårt
land.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Gunvor Torstensson, Katarina Wedin,
Katarina Glas, Erik Sjöstrand, Emma Hedlundh, Boel Johansson, Mattias
Rosenquist, Sofia Rosenquist, Lisa Tegby och Hans-Olof Andrén i en skriftlig
reservation.
Det är verkligen exempel på inhuman behandling av ensamkommande
barn att inte ge amnesti för barn som väntat mer än ett år på besked om
asyl. Under så lång tid hinner helt naturligt ett barn uppnå 18 år, även
om åldersuppskrivning inte skett. Alla som är äldre än 18 år har mycket
svårt att få uppehållstillstånd i Sverige.
Därför reserverar vi oss mot kyrkomötets beslut att avslå punkt 2 i
betänkande Kl 2017:7.
Utskottet punkt 3
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2017:42 punkt 3 av Gunvor
Torstensson m.fl.,
dels om bifall till motion 2017:42 punkt 3,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till motion 2017:42
punkt 3 med övervägande ja besvarat.
På Daniel Larsons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för bifall till motion 2017:42 punkt 3.
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Kyrkomötet beslöt att bifalla motion 2017:42 punkt 3 av Gunvor Torstensson m.fl. om
att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att
stoppa utvisningarna av ensamkommande barn med starka asylskäl.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Katarina Ramnerö Ödestad, Gustaf Bengtsson,
Moni Höglund och Olle Reichenberg.
Av Manilla Bergström under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Manilla Bergström under överläggningen framlagt förslag,
dels om avslag på av Manilla Bergström under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till av Manilla Bergström
under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla Manilla Bergström under överläggningen framlagt
förslag.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Katarina Ramnerö Ödestad.
Mot kyrkomötets beslut i dess helhet reserverade sig Anders Ahl, Julia Kronlid, JanÅke Isaksson, Ann-Christine From Utterstedt, Lars-Johan Hallgren, Aron Emilsson,
Helena Elmqvist, Karin Forsell, Arnold Boström, Ingrid Borgström, Gunilla
Eldebro, Jerker Schmidt, Jan G Nilsson och Bengt Kjellgren.
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