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Migrationsverket är beslutande myndighet i
asylprocessen. Inledningsvis registreras nästan alltid
den ålder som den sökande uppger. När den
ensamkommande fyller 18 år eller i de fall
Migrationsverket skriver upp åldern kan det uppstå
frågor om hur kommunen ska hantera de insatser som
den ensamkommande har. Kommunen har möjlighet
att hantera det på olika sätt, beroende på när i
asylprocessen åldern skrivs upp.
Detta är en sammanfattning av den juridiska
tolkningen* av rättsläget som Göteborgs Stad gör.
*den fullständiga versionen heter Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande
barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs Stad bedömts vara myndigt
(2016-10-19)
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Ensamkommande barn som under
pågående asylprocess fyller 18 år
En stor andel av de barn som befinner sig i staden kommer att fylla 18 år under pågående
asylprocess. En vanlig fråga är hur kommunen ska hantera den här gruppens ansökningar
om bistånd till fortsatt boende. Kommunen måste då göra en individuell bedömning av varje
sökandes möjlighet att få sina behov tillgodosedda på annat sätt.
Den generella bedömningen är att det stora flertalet av de ensamkommande barnen som
finns i Göteborg och som fyller 18 år under pågående asylprocess inte har rätt till bistånd i
form av fortsatt boende på ett kommunalt boende. Ansvaret för dessa individer och deras
behov ska efter 18-årsdagen övergå till Migrationsverket. Endast 18-21 åringar med ett
omfattande vårdbehov ska vara fortsatt placerade enligt LVU eller SoL.

Beslut om ändrad ålder i samband med
beviljande av uppehållstillstånd
Åldern kan skrivas upp i samband med att Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd. Då
finns ingen möjlighet att överklaga åldersuppskrivningen. Identiteten räknas då som fastställd
och åldern är den som övriga myndigheter ska utgå ifrån. Det finns inga skäl att göra en
egen bedömning. Om personen skrivs upp till att vara över 18 år så är hen inte längre ett
ensamkommande barn. Allt ansvar, bland annat för boende, övergår då till Migrationsverket.

Beslut om ändrad ålder under
Migrationsverkets handläggning
Åldern kan också skrivas upp under tiden som Migrationsverket handlägger asylärendet för
den ensamkommande. I dagsläget finns endast möjlighet att överklaga detta senare i
samband med beslut i asylärendet. Här är den juridiska tolkningen att kommunen bör göra
en självständig bedömning av åldern - inte enbart utgå ifrån ett handläggningsbeslut från
Migrationsverket som den enskilde inte kan överklaga. Om det inte finns några andra
omständigheter än Migrationsverkets beslut kan kommunen välja att hantera individen som
fortsatt minderårig fram till dess att Migrationsverket fattar beslut i asylfrågan. Om
kommunen gör den bedömningen kan det innebära en ekonomisk risk att vi inte får
ersättning från Migrationsverket. I dagsläget finns endast domar från förvaltningsrätter som
ger kommuner ersättning för kostnader för god man i sådana situationer.
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Beslut om ändrad ålder i samband med
avslag på ansökan om uppehållstillstånd
Om den enskilde får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och överklagar detta kan
frågan om åldersuppskrivningen prövas av migrationsdomstolen, som en del av frågan om
uppehållstillstånd. I dessa fall finns inget beslut i åldersfrågan som har vunnit laga kraft. Då
kan kommunen göra en självständig bedömning.
Det är upp till kommunen att göra en självständig bedömning utifrån förhållandena i det
enskilda fallet om personen i fråga fortsatt ska ses som minderårig. Det finns ingen
vägledning för hur kommunen ska göra en sådan bedömning. Även här kan kommunen välja
att hantera individen som fortsatt minderårig fram till dess att Migrationsverket fattar beslut i
asylfrågan. Även i detta fall innebär det en ekonomisk risk eftersom att det i nuläget är oklart
om vi har rätt till ersättning från Migrationsverket.

www.goteborg.se

