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Riktlinjer för myndighetsutövning gällande ensamkommande 
asylsökande ungdomar som blir 18 år  
 
Tillämpning: Riktlinjerna gäller för ensamkommande asylsökande barn som anvisades 
Sotenäs kommun före 1 januari 2017. 
 
 
1a) Ungdom som har blivit åldersuppskriven av Migrationsverket innan 
vecka 11 2017 

Bedömning görs av socialsekreterare att ungdomens uppgivna ålder kvarstår hos socialtjänsten 
till dess att beslutet om asyl (och därmed åldersuppskrivningen) har vunnit laga kraft. Beslut om 
placering kvarstår. Undantag är om ungdomen uppenbarligen är över 18 år. 
 
1b) Ungdom som blir åldersuppskriven av Migrationsverket efter vecka 11 
2017 

Bedömning görs av socialsekreterare att Migrationsverkets bedömning av ungdomens ålder ska 
gälla även för socialtjänsten. Placeringen avslutas med motivering att förutsättningarna för 
placeringen har förändrats. Beslut om att avsluta placering i förtid tas av omsorgsnämndens 
arbetsutskott. Undantag är om ungdomen uppenbarligen är under 18 år. Se punkt 2-3 för fortsatt 
handläggning.  
 
2) Ungdom med särskilda vårdbehov som blir 18 år (utifrån egen uppgiven 
ålder eller åldersuppskrivning enl 1b) 

Om ungdomen har särskilda vårdbehov upplyses ungdomen om möjligheten att ansöka om 
fortsatt placering. När det gäller vårdbehovets karaktär kan kriterierna i LVU ge vägledning när 
det gäller ansvaret för unga med beteendeproblem som har fyllt 18 år. Rekvisiten är missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. I 
fall då ansökan görs, utreds och fattas ett skriftligt beslut i frågan. 
 
3) Ungdom utan särskilt vårdbehov som blir 18 år (utifrån egen uppgiven 
ålder eller åldersuppskrivning enl 1b) 

Ungdom får information från socialsekreterare om möjlighet att ansöka om bistånd i form av 
boende. Ungdomen ska vara inskriven på en skola och följa sin studieplan för att beviljas 
biståndet.  
 
Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL tas av omsorgsnämndens arbetsutskott. 
Socialsekreterare förbereder beslutsunderlag där ansökan avslås enligt 4 Kap 1 § SoL och 
beviljas enligt 4 Kap 2 § SoL. Biståndet beviljas för 6 månader, med möjlighet att ansöka igen 
efter utgången period eller till ett lagakraftvunnet beslut finns i asylärendet. Det som infaller 
först.  
 
Kommunens BUV-verksamhet ansvarar för verkställande av beslut då insatsen ska verkställas i 
kommunen. Socialsekreterare ansvarar för verkställandet av beslut utanför kommunen.  
 
I de fall ungdomen inte ansöker om, eller blir beviljad, bistånd i form av boende avslutas 
ärendet och ungdomen hänvisas till Migrationsverkets boende för vuxna.  
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