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Hej!

Sveriges Överförmyndare har till de länsstyrelser som handlägger ärenden angående tillsyn
 av överförmyndare ställt ett antal frågor om vad som gäller när god man förordnas för
 ensamkommande barn. Länsstyrelserna kan konstatera att de frågor ni ställer är angelägna
 och att rättsläget är mycket oklart. Migrationsverket har i de senaste
 domstolsprövningarna där verket är part uttryckt en inriktning. Praxis från domstolarna
 stödjer ibland denna linje men visar i vissa fall på en motsatt inriktning. Vi avvaktar nu
 avgörande från Kammarrätten i Göteborg där vi hoppas att vissa frågetecken ska rätas ut.

Länsstyrelserna kommer idag att skicka ut ett gemensamt informationsblad och har för
 avsikt att kontinuerligt skicka ut informationsblad under 2017. Länsstyrelserna avser i
 informationsbladet för januari månad att återkomma till de frågor ni ställt och att då
 försöka redogöra för rättsläget.

I avvaktan därpå får vi hänvisa till den praxis som finns på området och som redovisas i
 bifogat bildspel samt till bifogad handling från Migrationsverket och den rättsutredning
 som återfinns i länken nedan.

http://skl.se/download/18.1562820d15385874ca8247a6/1458811283865/Bilaga+
Migrationsverket+-+Nyheter+f%C3%B6r+%C3%96F,+mars+2016.pdf

Med vänliga hälsningar

Anna Blomberg

Funktionschef

Samhällsavdelningen

Länsstyrelsens i Västra Götalands län

403 40 Göteborg
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Frågor om bedömning av ålder – ensamkommande barn



Länsstyrelsens överförmyndarkonferens 2017







Problemställningar

Har åldersbestämning någon egen rättskraft?

Hur bestäms ålder?

Vilka rättseffekter får en åldersbestämning?

Vilka följdeffekter kan en åldersbestämning få?







Asylprocessen

Migrationsverket beslutande myndighet

Ålder en del av en persons identitet

Bevisbördan vilar på den asylsökande med en bevislättnadsregel (tvivelmålets fördel)

I inledande skede registreras den ålder sökande uppger









Lagen om mottagande av asylsökande

Ger inte någon behörighet att göra åldersbedömningar

Legaldefinition av ensamkommande barn, barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

Anvisning av kommun som ska ordna boende, vistas då i kommunen.

Här blir Migrationsverkets inledande notering av ålder avgörande.

Bevisläget, det samma som i migrationslagstiftningen? – Tvivelmålets fördel?







Lagen om god man för ensamkommande barn

God man ska förordnas för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Inga regler om åldersbedömning men överförmyndaren har att självständigt göra en bedömning av huruvida barnet är underårigt eller inte i prövningen av om god man ska förordnas.

Beviskravet, det samma som i FB? På objektiva grunder styrkt att underårig? – Tvivelmålets fördel?







Socialnämnd, skola och vård?

Varje myndighet eget ansvar beroende på regelverket

Bevisbördan inte klar

Utredningsplikten









Migrationsverkets fortsatta process

Första anteckningen utgör utgångspunkt för verkets interna följande handlingsåtgärder. 

Ny åldersbestämning i handläggningsbeslut?

Åldersbestämning i samband med frågan om uppehållstillstånd.







Vilken bindande effekt har Migrationsverkets åldersbestämning?

Överförmyndarens möjligheter vid en åldersuppskrivning, vilka åtgärder krävs?









Vad säger praxis?

Andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets bedömning avseende 



den inledande bedömningen i åldersfrågan 



åldersuppskrivning under handläggningens gång

Avgöranden från Kammarrätten i Jönköping och Göteborg, förvaltningsrätten i Karlstad och tingsrätten i Luleå



Andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets bedömning avseende 

den inledande bedömningen i åldersfrågan, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften om åldern är felaktig 

men inte avseende åldersuppskrivning under handläggningens gång 

Avgöranden från JO och förvaltningsrätten i Göteborg







Vad säger praxis?

Åldersfrågan bör bestämmas av Migrationsverket. Eftersom någon ny ålder inte fastställs av Migrationsverket (och asylärendet inte heller slutligt avgjorts), utgår KamR från den ålder som uppgetts i asylansökan (Kammarrättens i Jönköping dom den 10 februari 2016, mål nr 3411-15) 

Under pågående asylprocess är överförmyndaren bunden av Migrationsverkets inledande bedömning i fråga om ålder. Till dess frågan om åldern slutligt prövats av Migrationsverket är utgångpunkten att XX:s ålder är under 18 år (Luleå tingsrätt den 8 mars 2016, mål nr Ä 3078-15). Enligt tingsrättens bedömning kan överförmyndaren inte fatta ett eget beslut om ”åldersuppskrivning”.







Vad säger praxis?

Asylsökandens ålder bör kunna prövas i ett ersättningsärende enligt asylersättningsförordningen och Migrationsverkets nya åldersbedömning bör inte beaktas i ersättningsärendet (Förvaltningsrättens i Karlstad dom den 1 mars 2016, mål nr 2280-15)

Efter att Migrationsverket ändrat sin åldersbedömning och meddelat detta kommunen, borde det ha stått klart för kommunen att XX inte längre var att anse som ett ensamkommande barn, varför kommunen inte hade rätt till ersättning enligt asylersättningsförordningen. Trots att Migrationsverkets bedömning av ålder kunde ifrågasättas ansåg rätten att frågan inte kunde vara föremål för prövningen i ett ersättningsärende (Kammarrättens i Göteborg dom 13 december 2011, mål nr 3014-11)







Vad säger praxis?

Migrationsverkets åldersbedömning under asylprocessen är beslut under handläggning som inte är överklagbara (JO 2013/14 s. 361)

Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut fattas i asylärendet bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig (JO 2015/16 s. 361 och JO:s beslut den 16 maj 2016, dnr 539-2015) 

En åldersbestämning har inga rättsverkningar innan ett beslut har fattats i asylärendet (Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 3482-15 och 11194-15). Detta innebär att en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör under handläggning av ett asylärende inte har någon rättskraft för exempelvis socialtjänsten, skolväsendet eller hälso- och sjukvården. 









Vad säger praxis?

Slutsats: en kommun ska inte per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör under en asylprocess. 



Om överförmyndaren utifrån egen utredning gör samma bedömning som Migrationsverket och anser att huvudmannen inte är under 18 år kan överförmyndaren fatta beslut om upphävande av godmanskapet.



Men vad ska överförmyndaren göra om man utifrån egen utredning anser att det är alldeles uppenbart att uppgiften om åldern är felaktig varför Migrationsverkets inledande bedömning av åldern bör ändras? Är det är möjligt att begära omprövning av Migrationsverkets åldersbedömning?
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Justitiedepartementet


Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) har årligen två träffar med länsombuden. På vår 
senaste träff 161201 framkom att tillämpningen kring nedanstående frågor varierar och rättsläget 
är oklart. Styrelsen för FSÖ beslutade på sitt möte 161202 att tillskriva länsstyrelserna för att fa 
ett klargörande i dessa frågor.


Migrationsverket har i ett stort antal ärenden meddelat att ensamkommande flyktingbarn har 
blivit uppskrivna i ålder. Genom att Migrationsverket betraktar de ensamkommande barnen 
såsom vuxna har meddelande/underrättelse utsänts från myndigheten till socialtjänst, 
överförmyndare med flera. Migrationsverket har därutöver meddelat att ersättning för kostnader 
avseende god man för ensamkommande barn, ej kommer betalas ”några dagar efter att barnet 
skrevs upp i ålder till myndig ålder”. Meddelandet om uppskriven ålder kan inte överklagas 
särskilt.


Överförmyndare och överförmyndarnämnder begär svar på följande:


- Vilka rekvisit krävs för att godmanskap för ensamkommande flyktingbarn ska 
upphöra/god man ska entledigas?
Ska god man för ensamkommande barn kvarstå, trots ”meddelande” om uppskrivning i 
ålder, tills ett beslut om ändrad ålder vunnit laga kraft?


- Den egna kommunen är genom överförmyndaren part i en eventuell process angående 
rätt till återsökning av medel. Hur bör överförmyndare hantera Migrationsverkets
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beskit/infoiTnation om att ersättning för godmanskap inte kommer medges från och med 
Migrationsverkets ”meddelande”? Hur ser länsstyrelserna på tid för överklagande pä 
Migrationsverkets meddelande angående åldersuppskrivning? Hur bör överförmyndarna 
agera i olika situationer?


- Hur bör överförmyndare agera när socialtjänster och andra myndigheter agerar såsom att 
det ensamkommande barnet är vuxet med anledning av endast Migrationsverkets 
meddelande?


- Från vilket datum bör Migrationsverkets åldersuppskrivning räknas? Datum för när 
meddelande når överförmyndare eller datum för åldersuppskrivning?


- Vilken roll och stöttning samt vilken information ska överförmyndare ge till förordnade 
gode män för ensamkommande bain när väl Migrationsverket och andra myndigheter 
menar att förordnandet har upphört, raderar gode männens kontaktuppgifter i register 
och/eller utestänger förordnad god man från asylprocessen etc, baserat enkom på ett 
”meddelande” från Migrationsverket?


- Under vilka förutsättningar ska god man för ensamkommande bam kvarstå?


Dessa frågor ovan nödgar dessvärre skyndsam återkoppling från Länsstyrelserna. Med anledning 
av regeringsbeslut 2016-06-20,1:17 ( Ju2015/09334/L2 samt Ju2016/03482/L2) nödgas 
omgående återkoppling då frågorna är av yttersta vikt för överförmyndarnas arbete inom den 
närmaste tiden. Skriftligt svar samt övriga rekommendationer inom området kan med fördel 
skickas till FSÖ för vidare distribution till respektive överförmyndare/överförmyndarnämnd.


”Utöver sin tilhynsuppgift ska länsstyrelserna med råd stödja överförmyndarna i deras 
verksamhet. Länsstyrelserna ska utveckla kiinskaps-överföringen till överförmyndarna och 
arbeta förebyggande. En sådan kunskapsöverföring kan bidra till att överförmyndarnas 
handläggning blir mer enhetlig. Länsstyrelserna ska bistå överförmyndarna i frågor om metod- 
och teknikstöd och verka for att överförmyndarna har den kompetens och organisation som 
uppdraget kräver”


Ann Wribe/ / Joakim Truedsson Kalle Larsson
Ordföian;ic / Ledamot Ledamot
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Rättslig kommentar 
 
angående 


 
bedömning av ålder i asylärenden 
 
 
 
Sammanfattning 
 


 Migrationsverket ska i prövningen både ta ställning till om sökanden 


har gjort sannolikt åldern, dvs. födelsetiden, och frågan om han eller 


hon är underårig, dvs. är ett barn. 


 


 Det är den sökande som har bevisbördan för sin ålder, som ska göras 


sannolik. 


 


 Det är i första hand skriftlig bevisning som är relevant vid 


bedömningen av sökandens ålder. Övriga uppgifter och sökandens 


utsaga utgör stödbevisning. 


 


 När enbart muntliga uppgifter ligger till grund för bedömningen 


ställs det högre krav på tillförlitligheten i uppgifterna för att 


sökanden ska anses ha gjort sannolikt sin födelsetid, än för frågan 


om han eller hon är underårig. 


 


 Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda 


medicinska undersökningar för att bedöma ålder. 


 


 Verket har en skyldighet att informera den sökande om att han eller 


hon kan använda sig av en medicinsk åldersbedömning eller annan 


läkarbedömning som ett bevismedel för sin ålder. Den sökande kan 


komma in med antingen medicinsk bedömning (enligt 


Socialstyrelsens rekommendationer) eller annan läkarbedömning 


(t.ex. odontologisk, radiologisk eller barnläkarbedömning) om ålder. 
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 Ärendet kan avgöras när Migrationsverket har fullgjort sin 


utrednings- och informationsskyldighet och gett den sökande 


möjligheten att komma in med skriftlig och muntlig bevisning för  


att göra sin ålder sannolik. Ett ärende kan därför avgöras även om 


medicinsk åldersbedömning eller annan läkarbedömning inte 


kommit in i ärendet. 


 


 Huvudregeln är att verket ska ta ställning till frågan om sökande är 


underårig eller vuxen i samband med beslut om uppehållstillstånd. 


Det finns skäl att göra undantag från denna huvudregel i bl.a. 


uppenbara fall.  
 


 


Rättslig kommentar 
 
 
Betydelsen av åldern i asylprövningen 


 


I asylprövningen har den asylsökandes ålder betydelse både i förhållande  


till frågan om identitet och vid den materiella prövningen av ärendet. 


 


När det gäller frågan om identitet ska sökanden göra sin identitet sannolik, 


vilket inkluderar sökandens namn, födelsetid och som huvudregel 


medborgarskap. Ålder är således en del av en persons identitet. 


 


När det gäller den materiella prövningen av ansökan har det också betydelse 


om sökanden är ett barn, dvs. om man är underårig; i fall som rör ett barn 


ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 


barnets bästa i övrigt kräver. 


 


Migrationsverket ska därför i prövningen ta ställning både till om sökanden 


har gjort sannolikt födelsetiden, som en del av identiteten, men även om 


sökanden har gjort sannolikt om han eller hon är underårig. 


 
Migrationsverkets utredningsskyldighet 


 


Enligt den så kallade officialprincipen ska en myndighet utreda ett ärende 


efter dess beskaffenhet. Verket har i normalfallet uppfyllt denna skyldighet 


genom att informera den sökande om möjligheten att genomgå en 


läkarundersökning, hålla en muntlig utredning samt genom att till exempel 


hämta in ett yttrande från socialtjänsten i enlighet med 17 kap. 1 § 


utlänningslagen. Den sökande har naturligtvis möjlighet att komma in med 


en medicinsk åldersbedömning som uppfyller Socialstyrelsens 


rekommendationer eller annan form av medicinskt underlag som till 


exempel odontologisk eller radiologisk bedömning för att göra sin ålder 


sannolik. Om en sådan bedömning inte kan fås kan ärendet avgöras utifrån 


befintlig bevisning som finns i ärendet såsom den eventuella skriftliga  


(t ex Socialtjänstens yttrande) och muntliga bevisningen. 
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Den sökande ska så tidigt som möjligt i processen informeras om 


möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att göra sin ålder 


sannolik om identitetshandlingar saknas. Denna informationsskyldighet  


för verket framgår av artikel 17.5 asylprocedurdirektivet och 8 kap.  


10 h § utlänningsförordningen. 


 
Bedömning av ålder i asylprövningen 


 


I ett asylärende har den sökande bevisbördan för att göra sina asylskäl,  


sin identitet och frågan om han eller hon är underårig sannolik. 


 


När det gäller frågan om födelsetid/ålder och underårighet är det i första 


hand skriftlig bevisning som är relevant. Uppgifter som lämnats skriftligen 


under handläggningen och muntliga uppgifter som lämnats under 


asylutredningen är stödjande bevisning. 


 


Vid prövning av ansökan tillämpas alltid fri bevisföring och bevisvärdering 


och det är slutligen en sammantagen bedömning av utredningsmaterialet 


som måste göras. I bedömningen av sökandens ålder och underårighet kan 


den asylsökandes utsaga utgöra den enda bevisningen. 


 


Bedömning av utsagan ska ske i enlighet med etablerade principer där 


bedömning ska bl.a. omfatta om berättelsen är sammanhängande, detaljerad 


och inte strider mot allmänt kända fakta eller aktuell landinformation. I den 


slutliga bedömningen ska beaktas om den sökande har gjort ett ärligt försök 


att styrka sina uppgifter med skriftlig bevisning om sökanden lämnat rimliga 


förklaringar till varför skriftlig bevisning saknas. Vid bedömningen av 


sökandens utsaga kommer således förhållandena i sökandens hemland, dvs.  


förutsättningarna för honom eller henne att inge skriftlig bevisning till stöd 


för sin ålder, vara av betydelse i bedömningen. 


 


Det ställs särskilt stora krav på tillförlitligheten i de muntliga uppgifterna 


när dessa ensamt ligger till grund för bedömningen av åldern.  


 


När det gäller frågan om sökanden är underårig, dvs. barn, finns ett större 


utrymme för att bedöma den uppgiften som sannolik. 


 


En asylsökande som åberopar att han eller hon är underårig men inte har 


gjort detta sannolikt kan använda en läkarundersökning som ett bevismedel 


för att uppfylla sin bevisbörda. I en sådan situation bör Migrationsverket 


informera sökanden om verkets syn på bevisläget och ge den sökanden 


skäligt rådrum för att inge ytterligare bevisning. 
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Skäl till ställningstagande rörande ålder på ett tidigt stadium 


 


Huvudregeln är att verket ska ta ställning till frågan om sökande har gjort sin 


ålder sannolik och är underårig eller vuxen i samband med beslut om 


uppehållstillstånd. Det finns skäl att göra undantag från denna huvudregel i 


uppenbara fall och i fall där det finns bevisning som strider mot sökandes 


muntliga uppgifter. Vidare finns skäl att ändra registreringen av sökandes 


födelsetid under handläggningen för att möjliggöra slagningar i Eurodac och 


handläggning i enlighet med Dublinförordningen. 


 
Uppenbara fall 


 


Huvudregeln är att den ålder som uppges vid ansökningstillfället är den 


ålder som ska registreras. För uppenbara fall, d.v.s. fall där var och en utan 


närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen (eller 


i vissa fall underårig) person, ska åldern redan vid ansökningstillfället 


ändras. Det ska röra sig om sökande där det över huvud taget inte finns 


något utrymme för någon annan bedömning. I dessa fall handlar det inte om 


någon egentlig bevisvärdering utan myndighetens ansvar för att inte 


registrera uppgifter som var och en kan se är felaktiga. 


 
Bevisning som motstrider sökandens muntliga uppgifter 
 


I fall där det finns skriftlig bevisning som motstrider sökandes muntliga 


uppgifter om hans eller hennes ålder, exempelvis en träff i VIS (Visa 


Information System) ska identiteten anses vara klarlagd och identitets-


uppgifterna ändras i enlighet med VIS-träffen. Detta eftersom den sökande 


tidigare har styrkt sin identitet med pass inför andra EU-staters myndigheter. 
 
Ändring av födelsetid under handläggning i vissa fall 


 


Det finns två situationer när möjligheten att vidta vissa 


handläggningsåtgärder är beroende av registreringen av ålder i datasystemet.   


 


Den första situationen uppkommer vid handläggning av ärenden enligt 


Dublinförordningen.  I dessa fall är det på grund av datatekniska skäl 


nödvändigt att en person som i det initiala skedet av handläggningen 


bedöms vara vuxen även registreras som vuxen för att en begäran om 


övertagande enligt Dublinförordningen ska kunna ställas. När en sökande 


som handläggs enligt Dublinförordningen bedöms vara vuxen är det därför 


nödvändigt att i ett beslut under handläggningen ändra den registrerade 


födelsetiden på personen i centrala utlänningsdatabasen. Beslutet att under 


handläggningen ändra födelsetiden i databasen kan inte överklagas särskilt 


utan först när beslutet att överföra personen till annan medlemsstat 


överklagas. Migrationsverket ska i dessa fall ta ställning till sökandes ålder  


i det slutliga beslutet i enlighet med huvudregeln. 
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Den andra situationen uppkommer vid bedömning av om det ska göras  


en sökning av den sökandes fingeravtryck i Eurodac. En sökning i Eurodac 


kräver att sökande vid ansökningstillfället är registrerad som 14 år eller 


äldre. Det kan därför även i dessa fall finnas ett behov av att på ett tidigt 


stadium ta ställning till om registrerad födelsetid är korrekt. Skulle den 


sökande bedömas vara 14 år eller äldre är det genom ett handläggnings-


beslut möjligt att ändra födelsetiden i centrala utlänningsdatabasen för att en 


sökning i Eurodac ska kunna ske. Även i dessa fall ska Migrationsverket ta 


ställning till åldern i det slutliga beslutet.  


 


Eftersom registrerad ålder i dessa två fall får följdverkan för  


handläggningen av ärendet krävs en tydlig bedömning i form av ett 


handläggningsbeslut. 


 


Migrationsverkets beslut om ändring av registrerad födelsetid binder inte 


andra myndigheter. Det verket har att bedöma påverkar enbart möjligheten 


att vidta vissa handläggningsåtgärder. Det står andra aktörer fritt att inom 


ramen för sin verksamhet, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till 


sökandes uppgivna ålder. Det betyder att det till exempel står kommunen 


fritt att placera en person i särskilt boende för barn även om 


Migrationsverket ändrar registreringen av ålder till över 18 år. Likaså står 


det överförmyndaren fritt att utse en god man, kommunen att besluta om 


skolplacering o.s.v. oavsett Migrationsverkets registrering av ålder. 
 


Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom  


MIG 2014:1
1
.  RCI 13/2014 upphävs. Kommentaren kompletteras 


av kvalitetsavdelningens standarder 
2
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Fredrik Beijer 


Rättschef 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
1
 Lifos dok nr 31776 


 
2
 Standard för handläggning av ärenden där medicinsk åldersbedömning eller   


läkarbedömning av ålder är aktuell (I-23/2015) med bilaga 


 Standard för registrering av ålder i samband med ansökningstillfället (I-22/2015). 
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