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Svar på motion nr 4/2016 från Peter Wihlner (SD) -
Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 4/2016 anses besvarad med hänvisning till att det är Migrationsverket som 
fortsättningsvis ska genomföra åldersbedömningen samt att det är den asylsökanden som 
har bevisbördan för sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom 
intervjuer, dels genom dokumentation från hemlandet (när sådan finns). 
Sedan årsskiftet används också medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som 
komplement i denna bedömning. Detta innebär att en läkare gör en handleds-
eller tandröntgen. Av de barn som ansökte om asyl 2015 bedömdes de allra flesta vara i 
åldrarna 13-17 år. 
När ensamkommande barn ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara 
för barnets boende och omsorg - det är kommunens uppgift. 
I sin motion föreslår SD att lämplig nämnd ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur 
kommunen ska kunna genomföra en åldersutredning när det råder tveksamhet kring 
en ensamkommande asylsökande ungdoms ålder. Det är ett förslag som faller utom ramen för 
kommunens kompetens och ett ansvar som Migrationsverket har inte kommunen varför vi 
menar att motionen skall avslås. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14 föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige beslutar om att ge lämplig nämnd i uppgift att ta fram ett förslag på hur 
Österåkers kommun, i fall där det finns tvekan om den ensamkommande asylsökandes ålder, 
kan genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt, med dagens olika teknik som står 
till buds. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-21. 
- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2017-02-16, § 2:6. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-30. 
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Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets besluts förslag innebärande att motion 
nr 4/2016 anses besvarad med hänvisning till att det är Migrationsverket som 
fortsättningsvis ska genomföra åldersbedömningen samt att det är den asylsökanden som 
har bevisbördan för sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt 
Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstat-
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-03-20, §3:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga - Lennart B. X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manrique?: X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

11P Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 
- -

Resultat 7 4 2 
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