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Komplettering till tidigare antagna Riktlinjer för flyktingsverksamhet och 
dess finansiering - Säkerställa åldern på ensamkommande minderåriga 
asylsökande 

Sammanfattning 
Beredskapsutskottet vill genom detta beslut tydliggöra att de ensamkommande minderåriga 
asylsökande som anvisas Österåkers kommun de facto ska vara under 18 år. Anledningen till 
Beredskapsutskottets beslut är den Konsekvensanalys som Migrationsverket har tagit fram i 
händelse av skiljaktig bedömning av ålder. Beredskapsutskottet anser att det i Österåkers kommun 
ska garanteras att barn bor med barn på HVB, Gruppboende och familjehem och därmed genom 
detta garantera att de som placeras i kommunens skolor är minderåriga. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anmoda förvaltningscheferna för Socialförvaltningen respektive Produktions förvaltningen att 
förmedla ett ansvar till de anställda som i olika befattningar träffar den ensamkommande 
minderåriga asylsökande, att vid tvivel på dennes ålder omedelbart kontakta Socialförvaltningen i 
syfte att säkerställa att barn bor med barn. 

2. Komplettera Riktlinjer för flyktingsverksamhet och dess finansiering, antagen i Kommunstyrelsen 2016-
01-11, § 1:28, i enlighet med beslutssats 1, innebärande att Socialförvaltningens och 
Produktions förvaltningens anställda, som i olika befattningar träffar den ensamkommande 
minderåriga asylsökande, att vid tvivel på dennes ålder omedelbart kontakta Socialförvaltningen i 
syfte att säkerställa att barn bor med barn. 

Bakgrund 
Migrationsverket, som i de allra flesta fall, är den första myndigheten som träffar en 
ensamkommande minderårig asylsökande, gör inte per automatik en åldersbestämning. 
Migrationsöverdomstolen har i sin dom UM 2437-13 av den 11 februari 2014 angett att: 
"Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig. Denna princip gäller även 
ensamkommande barn." Trots detta är det inte rutin att vid misstanke om att personen är äldre, 
företa en åldersbedömning för att kunna pröva asylansökan på korrekta grunder. 

Migrationsverket har i stället gjort en "Konsekvensanalys i händelse av en skiljaktig bedömning av 
ålder mellan enskild kommun och Migrationsverket". I den framgår att, Migrationsverkets beslut 
avseende en asylsökandes ålder är inte bindande för andra aktörer, exempelvis enskilda kommuner. 
Det står andra aktörer fritt att oavsett verkets bedömning i åldersfrågan bedöma en sökande som 
minderårig eller inte. 
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Vad denna konsekvensanalys visar är, att Migrationsverket lägger ansvaret på kommunerna att, vid 
misstanke om att en påstått minderårig asylsökande är äldre än 17 år, låta göra en åldersbedömning. 
Om och när en sådan bedömning visar att de unga män (90% av de ensamkommande minderåriga 
asylsökande är av manligt kön), ska de återföras till Migrationsverket. Där ska deras ålder skrivas 
upp, de ska placeras på ett boende för vuxna och deras ansökan ska hanteras som för vuxna, inte 
minderåriga. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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