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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.256
Datum: 2015-10-29
Enhetschef Barn- och ungdomsenheten Anne-Marie Blixt
E-post: annemarie.blixt@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på Motion SD- Medicinsk åldersbestämning av
ensamkommande flyktingbarn
En motion inkommen från Hanna Tjusling (SD) samt Robert Jansson (SD) handlar om medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Motionen påtalar svårigheten att göra en
korrekt åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta:
·

Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart
acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i
enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

·

Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha
genomgått medicinsk å1dersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Sektorns bedömning

Ale kommun utreder inte ålder utan det är Migrationsverket som utreder den frågan i samband
med utredning avseende ansökan om permanent uppehållstillstånd (PUT).
Kommunen kan inte påtvinga en åldersbestämning utan det är en tvingande lag att ta emot
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen kan inte avkräva Migrationsverket
att den ensamkommande ska vara åldersbestämd. Med anledning av att kommunen inte har
möjlighet att som motionen föreslår kräva en åldersbedömning, föreslår sektorn att motionen
avslås.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen Medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn avslås.

Björn Järbur
Kommunchef

Anne-Marie Blixt
Enhetschef barn- och unga

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2015-10-29.
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Hanna Tjusling (SD)
Robert Jansson (SD)
Registrator KS
För kännedom
Barn och ungdomsenheten, Individ- och familjeomsorgen

Bakgrund
Sammanfattning av motion från Hanna Tjusling (SD) samt Robert Jansson (SD)

En motion inkommen från Hanna Tjusling (SD) samt Robert Jansson (SD) handlar om medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Motionen påtalar svårigheten att göra en
korrekt åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn och hänvisar till olika fall där personer
har bedömts vara under 18 år fastän det senare visar sig att de är betydligt äldre.
Motionen anser att felaktig åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn innebär en brist i
systemet vad gäller rättssäkerhet. Det riskerar att uppstå en situation där lagarna utnyttjas på
skattebetalarnas bekostnad, samt att en plats ämnad åt ett barn istället tillges en vuxen. Det riskerar
även medföra stor problematik för individen i fråga som blir placerad i skolklasser ämnad för yngre
samt att denne bedöms tillhöra en arbetsför ålder en längre tid vilket i sin tur innebär en senare
pensionsavgång. Det kan även medföra allvarliga hälsoproblem som resultat av felmedicinering.
Med anledning av ovanstående föreslår föreslår Hanna Tjusling (SD) samt Robert Jansson (SD)
kommunfullmäktige att besluta:
·

Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart
acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i
enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

·

Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha
genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Åldersbedömning

En åldersbedömning är en uppskattning av hur gammal en person är.
Migrationsverket gör en uppskattning av ålder om inte det kan bevisas på något annat sätt eller om
åldern inte verkar stämma med de uppgifter som framkommer. Om den sökande inte har några
identitetshandlingar och inte kan påvisa sin ålder på något annat sätt, och åldern inte verkar
stämma, måste Migrationsverket hålla ett samtal med den som ansöker om hur gammal personen
kan vara.
Om Migrationsverket bedömer att personen är äldre eller yngre än vad som framkommit tidigare,
så ändrar Migrationsverket åldern. Om bedömningen blir att den sökande är 18 år eller äldre
kommer personen behandlas som en vuxen asylsökande. Tidigare kunde Migrationsverket föreslå
en medicinsk åldersbestämning men numera ligger bevisbördan på den sökande själv som måste
påvisa sin ålder genom exempelvis läkarbedömning, vilket kan bekostas av Migrationsverket.
Det går inte att överklaga Migrationsverkets åldersbestämning. Migrationsverket kan dock
ändra sin bedömning om den sökande lämnar in godkända identitetshandlingar eller på annat sätt
kan påvisa sin ålder.
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Fördelning av ansvar mellan myndigheter
Migrationsverket ansvarar bland annat för att:

• utreda och fatta beslut om rätten till asyl eller inte.
• utse ett offentligt biträde.
• ge ekonomiskt stöd vid behov.
• bedöma hur gammal en asylsökande är.
• leta efter föräldrar.
• ge stöd i samband med resan från Sverige vid avslag.
• teckna överenskommelser med kommunerna om boende.
• anvisa till en kommun för boende.
Kommunen ansvarar bland annat för:

• att utreda behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
• att barnet/ungdomen får gå i förskola, skola och gymnasium.
• att få en god man.
• Socialtjänsten arbetar utifrån socialtjänstlagen. Lagen handlar om rätten att få vård och omsorg.
Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av
någon annan.
Sjukvården ansvarar för:

• Tand- och sjukvård.
Sektorns bedömning
Ale kommun utreder inte ålder utan det är Migrationsverket som utreder den frågan i samband
med utredning avseende ansökan om permanent uppehållstillstånd (PUT).
Kommunen kan inte påtvinga en åldersbestämning utan det är en tvingande lag att ta emot
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen kan inte avkräva Migrationsverket
att den ensamkommande ska vara åldersbestämd. Med anledning av att kommunen inte har
möjlighet att som motionen föreslår kräva en åldersbedömning föreslår sektorn att motionen
avslås.
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