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  Disposition 

 

I. Aspekter på uppdraget som god man för 

ensamkommande barn i förvaltningsdomstol (asylmål 

och LVU-mål i förvaltningsrätt)   

II. Krav på och rättigheter för ensamkommande barn 

under asylprövningen, särskilt om åldersutredning 
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  Rättslig reglering i fråga om god man för 

 ensamkommande barn 

 2 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande 

barn 

 Den gode mannen ska företräda barnet i både 

vårdnadshavares och förmyndares ställe. 

 God man ska inte förordnas om det är uppenbart 

obehövligt 
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 Rättslig reglering god man (forts.) 

 Överförmyndaren ska omedelbart efter förordnandet 

informera barnet om vem som har förordnats som god 

man. Informationen ska även lämnas till barnets 

boende och till det offentliga biträdet om ett sådant 

har förordnats för barnet (3 § fjärde st., SFS 

2016:1241). ’ 

 God man ska vara det nav kring vilket barnets alla 

angelägenheter ska samordnas (prop. 2004/05:136).  

 God man får bestämma i alla frågor som rör barnets 

angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och 

rättsliga (a. prop.). 
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 Rättslig reglering i övrigt  

 Bestämmelser om barnets bästa och möjligheter att 

komma till tals (Barnkonventionen art. 3 och art. 12 samt         

1 kap. 10 och 1 kap. 11 §§ UtlL) 

 Hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (jfr       
6 kap. 11 § föräldrabalken) 

 Barnets ålder och mognad avgör hur delaktigt barnet 

ska vara (jfr Barnkonventionen  art. 12)  
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 Konsekvenser för uppdraget som god 

 man för ensamkommande  

• Ensamkommande unga behandlas rättsligt och praktiskt 

sett som barn, intill dess att något annat beslutas 

• Om myndighet ska träffa barnet har den gode mannen 

både en rätt och en skyldighet att närvara (Schéele och 

Strandberg, Ensamkommande barns rätt s. 37)  

• Endast god man är behörig att lämna eventuellt 

samtycke till medicinsk undersökning för barnets 

räkning (om god man är utsedd) 
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 Särskilt om god mans roll i domstolen     

• God man ska ge in registerutdrag från överförmyndaren 

när denne agerar för sin huvudman i domstolen  

• God man bör kallas att närvara som barnets 

ställföreträdare vid muntlig förhandling, men utevaro 

utgör normalt inte hinder för förhandling 

• God man som närvarar bör, om det begärs, medges 

ersättning för kostnader för inställelsen 

(reseersättning) (jfr 15 § FPL och Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2007 not. 176)  
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 Önskvärt i handläggningen 

• God man bör ge in kopia av förordnandet. Det finns 

ingen utredningsplikt om god man finns eller inte.  

• Det är angeläget att god man samråder med offentligt 

biträde om vad som ska sägas och göras i målet.  

• I LVU -mål finns i regel inget behov av eget offentligt 

biträde för god man, eftersom denne inom sitt uppdrag 

förväntas agera i barnets intresse.   

• God man bör kunna betraktas som part i LVU-mål och 

därmed på samma sätt som en vårdnadshavare ha 

möjlighet att överklaga beslut eller dom enligt LVU.  
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Sammanfattning god man i asyl- och LVU-mål 

• Överförmyndaren ansvarar för att en god man har den 

utbildning och information som krävs  

• God man för ett ensamkommande barn bör ha del i 

processen såsom part  

• När det säkerställts vem som är god man bör denne 

kunna  

 få tillfälle att svara på vårdansökan,  

 i övrigt beredas tillfälle att yttra sig,  

 kallas att personligen inställa sig till muntlig förhandling,  

 anges som part, och 

 vara ersättningsberättigad för sin resa till förhandling.    
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Närmare om klagandens uppgift i asylmålen  

 Även unga klagande har bevisbördan för sin identitet 

och sitt skyddsbehov 

 Till identiteten hör klagandens ålder eller födelseår 

 Klagandens skyldighet att medverka i asylprocessen och 

lämna uppgifter om sina personliga förhållanden 

 Migrationsverket genomför muntlig utredning och tar 

kontakter m. socialtjänsten 
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 Åldersbedömningar i dag 

• Läkarundersökning erbjuds till enskilda som behöver 

visa sin ålder (prop. 2009/10:31 s. 199) 

• Migrationsverket ska informera om undersökningen och 

konsekvenser av att inte medverka på ett språk som 

barnet förstår (8 kap. 10 h § UtlF och Asylprocedurdirektivet) 

• Därefter ska ”skäligt rådrum” medges 

• Migrationsöverdomstolens praxis, muntlig förhandling i 

domstol inte lämpligt för enbart åldersbedömning, MIG 2014:1  

• Ett barn kan inte tvingas till medicinsk undersökning i 

asylprocessen (inte ens om god man samtyckt, jfr 2 kap. 6 § RF) 
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 Åldersbedömningar i dag (forts.) 
• Åldern prövas oftast först i samband med asylbeslutet 

• Rättsmedicinalverkets roll har tidigare varit oklar, men 

regeringsuppdrag finns sedan maj 2016  

 Sammantagen bedömning av två undersökningar 

 Röntgenundersökning med joniserande strålning av 

visdomständer 

 Magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del 

 Två oberoende analyser av externa kliniker  

 Därefter sannolikhetsbedömning av rättsläkare  

• Socialstyrelsen ska fördjupa kunskaper om 

magnetkameraundersökningar m.m., rapport nov. 2017 

• Finns godtagbara skäl för att inte genomgå 

läkarundersökning? 
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 Bakgrund ”tidigare åldersbedömningar” 

• Unga ensamkommande asylsökande med oklar ålder 

• Alla unga asylsökande behandlas som barn, t.ex. på 

boenden  

• Barn har rätt till god man och till stöd från denne 

• Barn har rätt till grundskola/gymnasieskola 

• Barn har rätt till hälso-, sjuk- och tandvård 

• Barns rättigheter ska beaktas under asylprocessen och i 

bedömningen av skyddsbehovet 
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 Förslag tidigare åldersbedömningar  

Regeringen föreslår tidigare åldersbedömningar för 

ensamkommande barn som ansöker om asyl 

• Nuvarande ordning olämplig och dyr  

• Handläggningstidernas betydelse (ca tolv månader 2017) 

• Ska ske ”så snart som möjligt”  (regeringen vill ”betona 

vikten av att en åldersutredning görs skyndsamt”)  

• … efter tillfälle till medicinsk åldersbedömning (skriftligt 

samtycke, oftast genom god man. Offentligt biträde tar ställning i 

god mans ställe innan god man förordnats) 

• … ålderbedömning görs först sedan den muntliga och 

skriftliga bevisningen har visat sig otillräcklig 

• Medicinsk åldersbedömning betalas av staten  
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  Förslag åldersbeslut  

 Sökandens uppgift godtas intill dess det finns tillräckligt 

underlag för ett annat beslut 

 Om sökanden bedöms vara 18 år eller äldre fattas ett 

tillfälligt beslut 

 Detsamma gäller om sökanden bedöms vara minderårig 

 Beslutet gäller omedelbart 

 Förutsättningar:  

– skäl att ifrågasätta om sökanden är ett barn   

– inte uppenbart att sökanden har fyllt 18 år  
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 Förslag åldersbeslut (forts.) 

 Uppenbara fall – registreras omgående som vuxna 

      (…”otvetydigt klara fall”…) 

 Tillfälligt beslut behövs inte om asylärendet och 

åldersfrågan bedöms färdigutredda samtidigt   

 Tillfälligt beslut överklagbart till migrationsdomstol 

 Om offentligt biträde finns i ärendet om 

avvisning/utvisning får biträdet även processa i 

åldersfrågan   

 Handläggs med förtur - domstolen får förordna om 

inhibition  

 

 DOMSTOLSAKADEMIN 



17 

 Ytterligare om åldersbeslut 

 Slutligt ställningstagande i samband med asylbeslutet 

överklagbart om tillståndsbeslutet går enskild emot 

 Att tillfälligt beslut prövas i migrationsdomstol hindrar 

inte att Migrationsverket prövar asylansökan  

 (Träder i kraft den 1 maj 2017) 

 Tillämpas inte på ansökningar före den 1 feb. 2017    

 Om klaganden bedöms vuxen – god mansförordnandet 

upphör och klaganden flyttas till förläggningsboende 

 Antalet asylsökande barn beräknas inte bli mer än 

några fåtal tusen per år de närmaste åren (prognos          

3 400 barn år 2020) 
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