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Motion om åldersbedömning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Med vad som anförts anses motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Lars Andersson Sd och Henrik Ekberg Sd föreslår i motion att kommunen tar fram riktlinjer för
åldersbedömning hos en asylsökande.
Frågan om en ensamkommande asylsökande är under eller över 18 år har stor betydelse för
vilka regler som, i olika avseenden, är tillämpliga. För asylsökande som är under 18 år, dvs.
underåriga, gäller reglerna om ensamkommande barn. Är personen över 18 år, gäller istället
samma regler som för övriga vuxna. Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet
och ålder. Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder.
Regeringen har utrett frågan och gjort uttalanden. Utifrån detta har SKL och Migrationsverket
haft en dialog.
Från den 1 maj 2017 finns nya regler för åldersbestämning Reglerna innebär att Migrationsverket
ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen och i vissa fall fatta ett tillfälligt beslut
om ålder.
Det har i olika sammanhang påpekats att Migrationsverkets ställningstaganden inte är bindande
för andra myndigheter eller domstolar. Ser man det från kommunal synvinkel får dock
Migrationsverkets ställningstagande i fråga om ålder, både i ärenden där ett tillfälligt beslut om
ålder fattats och i andra fall, betydelse i flera avseenden. Migrationsverkets beslut om anvisning
av ensamkommande barn får inte överklagas. Migrationsverkets anvisningsbeslut är således
bindande i förhållande till kommunen. SKL kan inte se att kommunen har någon möjlighet att
vägra att ordna boende och att stå för övrigt stöd som följer av socialtjänstlagen för en person
som Migrationsverket bedömer vara ett ensamkommande barn och som därför anvisats en
kommun.
Om kommunen anser att det är uppenbart att en enskild, som anvisas till kommunen, är över 18
år och att registrerad ålder är felaktig, anser SKL att kommunen bör begära att Migrationsverket
omprövar sitt anvisningsbeslut. Enligt SKL finns det ett förvaltningsrättsligt utrymme för en sådan
ändring, i de fall det ursprungliga beslutet grundats på felaktiga uppgifter från den asylsökande.
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Totalt har kommunen tagit emot 156 ensamkommande, varav 101 finns kvar idag. Sedan maj
2016 har inga nya tagits emot. Av kvarvarande 101 reduceras 41 till 18 vid årsskiftet.
Omfattningen av sådana som skulle kunna vara uppenbart fel är därmed starkt begränsad
Av ovanstående framgår dels att nya övergripande rutiner tagits fram centralt dels vilka
möjligheter och begränsningar kommunen har i dessa frågor dels vilken omfattning som varit
aktuell.
Därmed anser jag att motionen ska anses besvarad
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