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Socialnämnden

Svar på återremiss i ärendet angående 
konsekvensbeskrivning av fortsatt kommunalt ansvar 
för ensamkommande barn i samband med 
Migrationsverkets asylavslag/åldersuppskrivningar
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet kommer av en konsekvensbeskrivning gällande ett fortsatt kommunalt ansvar 
vid Migrationsverkets asylavslag/åldersuppskrivningar. Socialnämnden ställde en 
återremiss till socialförvaltningen med två frågeställningar. Dels en fråga rörande 
omvärldsbevakning och dels en fråga rörande intern påverkan på våra nämnder och 
förvaltningar. 
I korthet är förutsättningarna å ena sidan ett beslut om ett fortsatt kvarboende i 
kommunen, den s.k. JO-linjen. Å andra sidan att Migrationsverkets beslut om ålders-
uppskrivningar i asylprocessen inte är överklagbara och leder till att statlig ersättning 
till kommunerna för kostnader inte utbetalas.
Trollhättan Stad, Lysekil och Uddevalla kommuners socialförvaltningar går på den s.k. 
JO-linjen om fortsatt kvarboende. Dalslands kommuner, utom Ed, inväntar 
Kammarrätten (KamR) Göteborgs avgörande angående ersättning för kostnader för god 
man, under mars månad.
Överförmyndarenheten i Vänersborg avslutar god manskap vid åldersuppskrivningar. 
Framöver avser man dock att göra en samlad bedömning tillsammans med Migrations-
verket och boendena. För Kunskapsförbundet Väst innebär åldersuppskrivningarna att 
de ensamkommande går kvar tills de är 20 år. 
Migrationsverket har tillfälligt stoppat alla åldersuppskrivningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att kommunerna gör en självständig 
bedömning. Delar kommunerna Migrationsverkets bedömningar fattar kommunen 
beslut om överförande till anläggningsboende.
Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun prövar alltid självständigt Migrations-
verkets beslut om ålderuppskrivningar. Av tio beslut om åldersuppskrivning har 
förvaltningen delat Migrationsverkets bedömning i nio beslut och haft en annan 
bedömning i ett beslut och där den enskilde bor kvar i hem för vård och boende (HVB). 
Förvaltningen följer därmed SKL:s och regeringens linje samt den s.k. JO-linjen.
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Fördjupad beskrivning av ärendet
Återremissen från socialnämnden ställde två frågor till socialförvaltningen för 
besvarande. Den första frågan rörde en omvärldsbevakning av hur våra grannkommuner 
hanterar frågan om fortsatt kvarboende vid Migrationsverkets asylavslag/ålders-
uppskrivningar. Den andra frågan rörde hur ett fortsatt kvarboende påverkar andra 
nämnder och förvaltningar i Vänersborgs kommun.

1. Omvärldsbevakning 
Socialförvaltningen har kontaktat andra kommuner i Fyrbodal för att höra hur de 
hanterar asylavslag/ålderuppskrivningar. Svaren följer nedan:

Uddevalla
Uddevalla kommuns socialnämnd tar den 15 mars 2017 ställning till frågan om 
kvarboende för ensamkommande barn som fått avslagsbeslut/åldersuppskrivning.
Uddevalla kommuns socialförvaltning avvaktar utgången av KamR Göteborgs prövning 
av mål 4234-15 och 4235-16 avseende ersättning för kostnader för god man
Hittills har man från socialförvaltningen låtit ensamkommande barn med avslagsbeslut/ 
åldersuppskrivning bo kvar på boendet. Förvaltningen har i detta ställningstagande stött 
sig mot linjen i JO:s praxis.
Uddevalla kommuns socialförvaltning formulerar sig som” Uddevalla kommun 
avvaktar avslagsbeslutet/ ålderuppskrivningens lagakraftvinnande och hänvisar till JO:s 
praxis i frågan……”. 
De ensamkommande barnen bor kvar hela perioden till beslutets lagakraftvinnande.
Uddevalla kommun kommer att återsöka sina kostnader för kvarboendet. Eventuella 
avslag kommer man att överklaga.

Trollhättan
I Trollhättans Stad beslöt socialnämnden den 28 februari 2017, att godta ett 
tjänstedirektiv om ålderuppskrivningar av ensamkommande barn. I tjänstedirektivet går 
man på den s.k. JO-linjen och tjänstedirektivet rekommenderar fortsatt kvarboende för 
ensamkommande barn, vid ålderuppskrivningar. 
I de fall det är uppenbart att det ensamkommande barnet är över 18 år, följer 
Trollhättans Stads socialförvaltning Migrationsverkets beslut, och det ensamkommande 
barnet förs då över till Migrationsverkets anläggningsboende. 
Råder det osäkerhet om åldersuppskrivningen och barnets ålder, fattar Trollhättans 
Stads socialförvaltning tidsbegränsade vårdbeslut enligt socialtjänstlagen kap 4:1.
Trollhättans Stad socialförvaltning avvaktar utgången av KamR Göteborgs prövning av 
mål 4234-15 och 4235-16 avseende ersättning för kostnader för god man.
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Kommunerna i Dalsland
Enheten för ensamkommande barn i Dalsland hanterar frågor som rör anvisade 
ensamkommande barn i Melleruds, Åmåls, Eds och Bengtsfors kommun.
I nuläget har enheten ännu inte lyft frågan politiskt utan inväntar KamR Göteborgs 
avgörande av mål 4234-16 samt 4235-16 avseende ersättning för kostnader för god 
man. Målet beräknas avgöras under mars månad 2017.
Eds kommun har däremot fattat politiskt beslut om kvarboende för de ensamkommande 
barn som fått avslag på sin asylansökan. Kvarboende gäller fram tills avslaget i 
asylärendet slutligen avgjorts i instansvägen för asylfrågor och därmed vunnit laga 
kraft. Som längts gäller kvarboendet till den ensamkommande fyller 18 år, enligt det 
personnummer som uppgivits i anvisningen.
För ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd med åldersuppskrivning 
godtar enheten ålderuppskrivningen. Den ensamkommande betraktas då som ung vuxen 
alternativt vuxen kommunmedborgare och överförs till individ- och familjeomsorgens 
ansvar.
Den sista tiden har enheten haft tre ärenden där barnen överklagat sitt asylbeslut och 
samtidigt bestridit åldersuppskrivningen. Överklagan har resulterat i uppehållstillstånd 
och åldersnedskrivning. 
Enheten säger att man vid åldersuppskrivning får frågan från Migrationsverket om 
behov av fortsatt vård föreligger. Enheten svara rutinmässigt att man inte gör någon 
åldersbedömning och därmed inte heller någon bedömning av om fortsatt behov av vård 
föreligger. Detta eftersom det inte finns något beslut som vunnit laga kraft.
Enligt enheten verkar Migrationsverket utåt sett, funnit sig i enhetens bedömning. Det 
verkliga svaret får kommunen först när de eftersöker ersättning för kostnader hos 
Migrationsverket.

Lysekil
Lysekils kommuns socialnämnd går på den s.k. JO-linjen. som innebär att man bortser 
från Migrationsverkets åldersuppskrivningar. Socialnämnden har beslutat om 
kvarboende för ensamkommande barn vid avslag på asylansökan med ålders-
uppskrivning.
Socialnämnden har tagit beslut att ”NN beviljas fortsatt vård enligt 4:1 socialtjänstlagen 
i form av hem för vård av barn, stödboende eller familjehem……..” Socialnämnden 
följer den av Trollhättans utredningsgrupp för ensamkommande barn föreslagna 
skrivningen.
Lysekil har hittills haft fem åldersuppskrivningar. 
Lysekil uppger också att man haft kontakt med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
kontaktat Migrationsverket angående ersättningar och garanterar att Lysekil får 
ersättning fram till 1 juli med 1 900 kr/dygn Efter 1 juli gäller krav enligt lagen om vård 
av unga.
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2. Påverkan på andra nämnder och förvaltningar
Socialförvaltningen har kontaktat överförmyndarenheten i Vänersborgs kommun för att 
se hur de hanterar Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivningar och frågan om 
ensamkommande barns eventuella fortsatta kvarboende. Kunskapsförbundet Väst har 
tillfrågats om hur ensamkommande barns skolgång påverkas av Migrationsverkets 
beslut om åldersuppskrivningar. Svaren följer nedan:

Överförmyndarnämnden
Vänersborgs överförmyndarnämnd avslutar god manskapet vid åldersuppskrivning av 
ensamkommande barn.
Överförmyndarnämnden har 17 stycken ensamkommande barn som är 
åldersuppskrivna.
Framåt avser överförmyndarnämnden att tillsammans med Migrationsverket, boendena 
och den gode mannen göra en samlad bedömning inför ett eventuellt beslut att entlediga 
den gode mannen. Orsaken till detta är att tingsrätten går på den s.k. JO-linjen och 
hävdar att överförmyndarnämnden inte får entlediga en god man enbart baserat på 
Migrationsverkets beslut innan detta vunnit laga kraft. Detta kommer att tas upp till 
diskussion med nämnden. 
Från överförmyndarenheten i Vänersborg tror man att fler och fler kommuner kommer 
att entlediga vid uppskrivning i ålder.
Olika praxis råder i kommunerna. I Trollhättans Stad där socialtjänsten uppger att man 
överför uppenbart riktiga åldersuppskrivningar till Migrationsverkets anläggnings-
boende emedan Trollhättans överförmyndarnämnd uppges bortse från åldersupp-
skrivningar och låter de ensamkommande behålla god man. Flyttar den ensam-
kommande till Vänersborgs kommun råder en annan praxis där den gode mannen ska 
entledigas.
Överförmyndarenheten i Vänersborg anser att flyttning av ärenden mellan 
överförmyndarnämnderna i kommunerna kan bli abrupt för de ensamkommande.
Enheten efterlyser enhetligare regler för alla inblandade vid asylavslag/ ålders-
uppskrivningar av ensamkommande barn.

Kunskapsförbundet Väst
Från Kunskapsförbundet Väst uppger man, att ensamkommande barn vid ålders-
uppskrivningar som inte innebär att de är över 20 år, går kvar tills de når denna ålder.
Kunskapsförbundet arbetar preventivt genom sin elevhälsa. Elevhälsan har nu 
bemannats upp. Orsaken är ökad suicidrisk och ökad psykisk ohälsa som 
Kunskapsförbundet ser hos de ensamkommande.
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Övrigt
Migrationsverket – förnyad ställning i frågan under februari 2017
Migrationsverket har fattat beslut om att fr.o.m. lördagen den 18 februari 2017, vänta 
med beslut i ärenden där det finns behov av medicinsk åldersbedömning, fram till dess 
att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna 
minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en 
medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Migrationsverket ser två scenarier där 3000 upp till 14000 personer kan bli aktuella för 
medicinsk åldersbedömning.

Enligt generaldirektör Mikael Ribbenvik kan det breda spannet bl.a. förklaras av att en 
del sökande redan har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik. 
Exempelvis genom pass eller andra id-handlingar. I de fallen blir det inte aktuellt med 
medicinska åldersbedömningar.

Lite drygt 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. Gruppen består 
av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare. Detta innebär inte att alla 
dessa blir aktuella för medicinska ålderbedömningar, uppger Migrationsverket.

Samtycke kommer att inhämtas skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes 
ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk 
åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdraget att genomföra medicinska 
åldersbedömningar från regeringen och kommer att starta verksamheten det första 
kvartalet 2017.

SKL – förnyad information i februari 2017
SKL kom den 7 februari 2017, med ett förtydligande PM kring ändrade ålders-
bedömningar av ensamkommande barn. 
När det rör åldersuppskrivningens verkan för kommunen anför SKL bl.a. att 
kommunens egna beslut rörande den asylsökande inte upphör automatiskt i och med att 
Migrationsverket ändrar sin bedömning i frågan om ålder. 
Om och hur bundna kommuner och andra myndigheter är av Migrationsverkets 
bedömningar har prövats av domstolar. Utfallen av dessa har varierat. 
SKL hänvisar till att regeringen i sin lagrådsremiss, Ålderbedömning tidigare i 
asylprocessen, 2 februari 2017, anfört följande. Utgångspunkten måste vara att varje 
myndighet som kommer i kontakt med ensamkommande asylsökande barn självständigt 
har att ta ställning till den asylsökandes ålder inom ramen för sin verksamhet och utifrån 
det regelverk som styr den. I praktiken har dock Migrationsverkets beslut om ålder 
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många gånger stor betydelse vid den åldersbedömning som den andra myndigheten ska 
göra. Migrationsverkets beslut blir i princip styrande även för den andra myndigheten.
SKL menar att kommunen beslutar självständigt om dess åtaganden gentemot den 
asylsökande ska bestå. Som SKL ser det innebär det att en förutsättning för att 
kommunen ska ändra sitt beslut är att kommunen delar Migrationsverkets bedömning i 
fråga om åldern.

Ersättning till kommunen
SKL anför vidare att om kommunen väljer att göra en annan bedömning än 
Migrationsverket, exempelvis genom att låta god manskapet kvarstå, kan det påverka 
möjligheten till ersättning från Migrationsverket. Frågan har prövats av Kammarrätten i 
Göteborg, som i dom 2017-03-13, mål nr 4234-15 och 4235-16, upphävde 
förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut, innebärande att 
Lidköpings kommuns ansökan om ersättning som avser tid efter Migrationsverkets 
beslut avslås. Vidare ansåg Kammarrätten att det inte krävs att beslutet vunnit laga 
kraft.
SKL avslutar med att konstatera att i avvaktan på kommande lagstiftning och eventuellt 
klargörande rättspraxis, har man inga närmare rekommendationer.

Bedömning
Omvärldsbevakningen visar att Trollhättan Stad och Lysekils kommun går på den s.k. 
JO-linjen med fortsatta kvarboende. Uddevalla kommuns socialförvaltning gör 
detsamma men deras socialnämnd ska pröva ställningstagandet den 15 mars. Uddevalla 
avvaktar också utgången av ovannämnda prövning av KamR Göteborgs angående 
ersättning för god manskostnader. Enheten för ensamkommande barn i Dalsland 
hanterar frågor som rör flyktingbarnen i Melleruds, Åmåls, Eds och Bengtsfors 
kommun. Enheten säger att man inte behandlat frågan politiskt än utan att man inväntar 
nämnda KamR Göteborgs dom. Eds kommun har tagit politiskt beslut om kvarboende.

Överförmyndarnämnden avslutar god manskap vid ålderuppskrivning av ensam-
kommande barn men avser att framgent göra en samlad bedömning av eventuellt 
entledigande tillsammans med Migrationsverket och boenden. Detta pga. att tingsrätten 
inte tillåter entledigande enbart baserat på Migrationsverkets beslut.

För Kunskapsförbundet Väst innebär åldersuppskrivning av ensamkommande barn att 
de går kvar till är 20 år gamla. Kunskapsförbundet arbetar förebyggande mot psykisk 
ohälsa genom förstärkt elevhälsa.

Migrationsverket har stoppat åldersuppskrivningar i avvaktan på resultatet av 
Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar.

SKL:s förtydligande innebär att kommunens egna beslut rörande den asylsökande inte 
upphör automatiskt för att Migrationsverket ändrar sin bedömning. Man menar i likhet 
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med regeringen att utgångspunkten är en självständig bedömning men också att 
Migrationsverkets beslut om ålder i praktiken blir styrande för andra myndigheter. 

SKL menar vidare att kommunen beslutar självständigt om åtagandet gentemot den 
asylsökande ska bestå. En förutsättning för att kommunen ska ändra sitt beslut är att 
kommunen delar Migrationsverkets bedömning.

Sammanfattningsvis prövar alltid socialförvaltningen i Vänersborgs kommun 
självständigt Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning. Av tio beslut om 
ålderuppskrivning har förvaltningen delat Migrationsverkets bedömning i nio beslut och 
haft en annan bedömning i ett beslut. 

Förvaltningen följer därmed de ställningstaganden som framförs av SKL i sitt 
förtydligande och regeringen i lagrådsremissen, Ålderbedömning tidigare i asyl-
processen, 2 februari 2017 samt klargörande praxis från Kammarrätten i Göteborg 
angående ersättning av kostnader för god man. 

Karin Hallberg Per Ekman
Socialchef Utredare

Bilagor
Handläggningsrutin – Åldersuppskrivning i samband med avslagsbeslut
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Handläggningsrutin –
Åldersuppskrivning i samband med avslagsbeslut.

1. När det asylsökande barnet/ den unge får besked om åldersuppskriv-
ning i samband med avslagsbeslut informeras god man samt ungdom 
om att ansökan om fortsatt vård kan göras. Socialnämnden tar själv 
ställning till Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning i sam-
band med avslagsbeslutet. Om den unge bedöms vara minderårig 
fattas beslut utifrån ålder och vårdbehov. 

2. Om ungdomen ansöker om fortsatt vård inleds utredning och beslut 
fattas utifrån en individuell bedömning i varje enskilt fall.

3. Om ansökan leder till ett avslagsbeslut informeras god man och ung-
dom om möjligheten att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätt.

4. Inkommer överklagan till socialtjänsten tas ställning till om beslutet 
ska ändras.  Om beslutet inte ändras skickas överklagan vidare till 
Förvaltningsrätten.

5. Förvaltningsrätten kommer att göra förfrågan om socialtjänsten vill 
yttra sig på nytt i frågan. Avvakta Förvaltningsrättens dom.
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