
Ensamkommande barn och  
ungdomar – ett gemensamt ansvar
Kartläggning och åtgärdsplan



Förord 

Det stora – och ökande – antalet ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar till Sverige innebär att bristen på platser fortfarande är stor och 
akut.  
 
I syfte att förbättra kommunernas förutsättningar för ett bra mottagande har 
Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Migrationsverket 
under 2009 drivit projektet ”Ensamkommande barn och ungdomar – ett 
gemensamt ansvar”. Projektet är delfinansierat av Europeiska 
flyktingfonden. 
 
Projektet har genomfört en kartläggning av mottagningen, dels genom en 
enkät till högre tjänstemän inom berörda myndigheter, dels genom 
seminarier med socialtjänsten, överförmyndare och gode män i ett trettiotal 
kommuner. Dessutom inhämtades synpunkter från ett antal fokusgrupper. 
Intresset och engagemanget hos målgrupperna var mycket stort. 
 
Kartläggningens resultat bör vara av stort intresse för politiker och chefer på 
regional och lokal nivå. Rapporten kan även vara till nytta för beslutsfattare 
och intresserade inom andra myndigheter och organisationer. 
 
Resultatet kommer att vara vägledande i SKL:s och Migrationsverkets 
fortsatta utvecklingsarbete. Redan under 2010 startar nästa gemensamma 
projekt med att ta fram en nationell handlingsplan och utbildningsinsatser. 
 
Leena Andersson och Kenneth Karlsson har varit projektledare och har 
också skrivit rapporten. Projektets styrgrupp bestod av Elisabeth Melin, 
handläggare SKL, Agneta Marmestrand avdelningscontroller samt 
Catharina Hast Markkula, expert Migrationsverket. 
 
En referensgrupp med chefer och handläggare från kommuner, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen har bidragit med konstruktiva 
synpunkter. 
 
Ett stort tack till alla inblandade för arbetet. 
 
Februari 2010 
 
Sabina Wikgren Orstam                               Caroline Henjered 
Sektionschef                                                 Verksamhetschef 
Sektionen för vård och omsorg                    Verksamhetsområde Mottagning 
Sveriges Kommuner och Landsting             Migrationsverket  
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Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder 

I syfte att förbättra kommunernas förutsättningar för ett bra mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar har SKL i samarbete med 
Migrationsverket under 2009 genomfört ett kartläggningsprojekt. 
Kartläggningen, som är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden, visar 
på ett omfattande arbete i de kommuner som tar emot ensamkommande barn 
och ungdomar. Trots bristfälliga förutsättningar och otydligheter i uppgifter 
och ansvarsfördelning, tar alla socialsekreterare/handläggare ett stort ansvar 
för barnen.  
 
Målet med kartläggningen har varit att lyfta fram goda exempel och lämna 
förslag till förbättringsåtgärder. Resultatet visar att samtliga kartlagda 
områden har behov av förbättringsåtgärder. Den centrala problematiken 
ligger i att det råder otydlighet när det gäller uppgift och ansvarsfördelning 
kring barnen. Mottagandet är vidare mycket komplext med många aktörer 
inblandade, vilket ökar risken för att nödvändiga insatser faller mellan 
stolarna. 
 
Några resultat av kartläggningen är: 

• De olika myndigheternas uppgifter och ansvarsfördelning måste 
förtydligas. Det behövs också ett mer strukturerat samarbete mellan 
myndigheterna. 

• Kommunerna behöver bättre kunskap och resurser för att hantera 
barnens särskilda behov. Dels för att göra bättre utredningar, dels för 
att utveckla metoder i det operativa arbetet. 

• Socialtjänsten bör vara den myndighet som håller i utredning och 
biståndshanteringen kring barnen. Migrationsverket bör administrera 
den statliga ersättningen. 

• Det krävs en omedelbar förändring av mottagandet för barn i eget 
boende. Idag är det inte rättssäkert. 

• Det går idag relativt bra att hitta lämplig god man. Men gode män 
behöver mer utbildning, kontinuerligt stöd och en handbok för sitt 
uppdrag. 

• Ingen myndighet tar ansvar för efterforskningen av föräldrar. Här 
krävs tydliga riktlinjer för ansvar och genomförande. 

• Det behövs tillförlitliga mätmetoder för att fastställa rätt ålder på 
barnen. En del av barnen i mottagandet anses idag vara överåriga. 

• Det händer att barn försvinner från mottagningssystemet, både under 
asylprövningen och när de fått permanent uppehållstillstånd. Detta 
bör hanteras som om misstanke om brott föreligger. Här krävs 
gemensamma rutiner och ett systematiskt samarbete mellan olika 
myndigheter. 

 
Dessutom visar kartläggningen att individer som verkar i mottagandet av 
barnen och ungdomarna har ett mycket stort behov av att få ytterligare 
kunskap. Det kan vara en introduktionsutbildning i samband med 
överenskommelsen för de som arbetar inom socialtjänsten, men även 
handböcker och nationella riktlinjer. Överförmyndarna behöver bli bättre på 
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att utveckla rekrytering och tillsyn av god man. Och god man behöver både 
en manual som tydliggör uppgift och ansvar samt ett kontinuerligt stöd och 
handledning för att kunna hantera sitt uppdrag. 
 
Efter den genomförda kartläggningen genomförs under 2010 en förstudie, 
vilken ska utgöra bas till en nationell handlingsplan för arbetet med 
förbättringsåtgärderna. Vår förhoppning är att de erfarenheter och riktlinjer 
som projektet tar fram och sprider ska inspirera och stödja statliga 
myndigheter, kommuner och landsting i till ett värdigt mottagande för 
ensamkommande barn och ungdomar. 
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1. Inledning 

Syftet med projektet ”Ensamkommande barn och ungdomar – ett 
gemensamt ansvar” är att förbättra förutsättningarna för ett bra mottagande 
av ensamkommande barn och ungdomar. Målet är att få fram förslag till 
förbättringsåtgärder och åtgärdsplan.  

Arbetet med kartläggningen inleddes den 19 januari 2009 och avslutades 
den 31 december 2009. Europeiska flyktingfonden bidrog med medel till 
projektet.  

Projektledare har varit Leena Andersson och Kenneth Karlsson. 

 
2. Kartläggningsresultat 

Resultaten och förslagen till förbättringsåtgärder bygger på dels en enkät till 
högre tjänstemän inom berörda myndigheter, dels seminarier med 
socialtjänsten, överförmyndaren och gode män i ett trettiotal kommuner, 
liksom synpunkter från ett antal fokusgrupper. 

Kartläggningen visar på ett omfattande arbete i de kommuner som tar emot 
ensamkommande barn och ungdomar. Trots bristfälliga förutsättningar och 
otydligheter i uppgifter och ansvarsfördelning, tar alla 
socialsekreterare/handläggare ett stort ansvar för barnen. Deras engagemang 
och förmåga att ta sig an sin uppgift är också det som möjliggör att 
mottagandet kan utvecklas. 

Resultaten av kartläggningen visar att mottagandet av ensamma barn och 
ungdomar är komplext, med flera myndigheter inblandade. Trots att 
ansvarsfördelningen är tydligt angiven i gällande lagstiftning råder stor 
oklarhet om hur lagarna skall tillämpas på operativ nivå. 

Kartläggningen har genomförts inom ett antal strategiska 
utvecklingsområden. De är: 

- Lagstiftning 

- Samarbete 

- Ensamkommande barns och ungdomars behov 

- God man 

- Efterforskning av föräldrar 

- Åldersbedömning 

- Försvunna barn 

- Behov av stöd och kompetensutveckling 

Genomgående i kartläggningar har varit att deltagarna fått beskriva vad som 
fungerar bra, respektive mindre bra och vad som behöver utvecklas.  
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Enkätundersökningen har genomförts för att samla allmän information från 
chefer som ansvarar för verksamhet som kommer i kontakt med 
ensamkommande barn och ungdomar (socialtjänst, överförmyndare och 
Migrationsverket). Enkäten har använts för att få fram kvantitativ 
information och som ett underlag inför dialogseminarierna. 

Ca 80 procent av landets Individ och familjeomsorgschefer och 
överförmyndare har svarat på utskickad enkät. Enkäten har också besvarats 
av en mindre andel av Migrationsverkets chefer. 

Vid olika seminarier för socialtjänsten, överförmyndaren respektive god 
man i 29 kommuner (18 procent av de kommuner som har ensamkommande 
barn) har de beskrivit sina respektive uppdrag och verksamheter.  

Utöver ovanstående seminarier har särskilda fokusgrupper använts för att 
fördjupa och öka projektledarnas förståelse inom valda områden. 

Totalt har över 300 personer fått möjlighet att via seminarierna och 
fokusgrupper förmedla sina erfarenheter, kunskap samt synpunkter utifrån 
valda områden. 

Utgångspunkten för kartläggningen har varit kommunernas 
myndighetsutövning. Socialtjänsternas utredning, beslut och uppföljning har 
varit centrala utgångspunkter. Detta innebär att vad kommunernas utredning 
säger om barnen, vilka behov de har samt om barnen fått sina sociala och 
psykiska behov tillgodosedda ej har ingått i kartläggningen. Kartläggningen 
har heller inte berört hälso- och sjukvård eller skola.  

Utvecklingsarbetet utifrån de förslag till förbättringsåtgärder, som kort 
redovisas inom varje utvecklingsområde, bör inledas med en mera 
djupgående översyn av uppgift och ansvarsfördelning på nationell nivå. 
Med den som grund bör en nationell handlingsplan tas fram som beskriver 
vilka förbättringar som behöver genomföras, vilka som skall prioriteras 
samt på vilket sätt detta skall ske.  

Det är viktigt att det fortsatta förbättringsarbetet bygger på det gemensamma 
samarbete som finns på alla nivåer. De aktörer som idag står utanför detta 
samarbete måste förstå att deras medverkan är av betydelse för att lyckas 
med ett värdigt mottagande av de ensamkommande barnen och 
ungdomarna. 
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3. Utvecklingsområde; Lagstiftning 
 
3.1 Frågeställningar 
 

- Är lagstiftningen tydlig? 
- Är uppgift och ansvarsfördelning tydlig? 

 
3.2 Bakgrund 
 
Det finns ett stort antal lagar och förordningar som reglerar mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar och som har betydelse för 
myndighetsutövningen. Grunden är BARNKONVENTIONEN. 
 
Uppgifterna som är kopplade till mottagandet av barnen är fördelade i första 
hand på kommunen (socialtjänsten, överförmyndaren och skolan), 
Migrationsverket och landstinget. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har 
tillsynsuppdrag. 
 
Myndigheternas grundläggande uppdrag är reglerade utifrån olika 
lagstiftningar. De tre viktigaste är Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 
Lag om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) och Lag om 
mottagande av asylsökande m fl (LMA, SSFS 1994:137). Inom 
myndigheternas verksamhet finns flera berörda enheter som har olika 
uppgifter och ansvar 
 
Migrationsverket har i uppdrag att teckna överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av ensamkommande barn. Avsikten är att 
säkerställa att det finns boendeplatser som motsvarar behovet för de barn 
som kommer till Sverige. Migrationsverket skall via anvisning tala om 
vilken kommun som har ansvaret för det enskilda mottagandet.  
Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar 
till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe.  
Migrationsverket skall även i förekommande fall göra åldersbedömningar. 
Vidare skall Migrationsverket arbeta med återvändande för de barn som inte 
beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket skall administrera den statliga 
ersättningen till kommunerna. 
 
Den kommun där barnet först ger sig till känna kallas ankomstkommun. 
Oftast är detta i kommuner där Migrationsverket har asylprövningsenheter.  
Barnet skall vara där endast några dagar för att sedan komma till den 
kommun som Migrationsverket tecknat överenskommelse med. 
Anvisningskommunen har ansvaret för barnet så länge behov av insatser 
finns. För de barn som uppger att de vill bo hos någon släkting eller annan 
bekant anvisar Migrationsverket den kommun där de vistas. För dessa barn 
som väljer eget boende (EBO) finns inga överenskommelser utan 
kommunen blir ansvarig eftersom barnet önskar bo där.  



 10 

Den kommun där barnet vistas ansvarar för att pröva barnets behov av 
bistånd. Vistelsekommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp 
som föreskrivs i socialtjänstlagen. Kommunen ska 

1. utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i 
lämpligt boende. Detta innebär att utreda om en familj, t ex en 
anhörig, är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet, 

2. utse (förordna) god man,  
3. se till att barnet får tillgång till skolundervisning.  

 
Landstinget skall erbjuda hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård 
och tandvård på samma villkor som för övriga barn bosatta i Sverige. 
 
Socialstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet för socialtjänsten. Detta 
innebär att myndigheten skall kontrollera att gällande regelverk följs. För 
socialtjänsten i kommunerna har Socialstyrelsen och länsstyrelserna ett 
gemensamt tillsynsansvar, då länsstyrelserna har ansvaret för den löpande 
tillsynen på regional nivå.  
Från den 1 januari 2010 förs hela ansvaret över till Socialstyrelsen. 
Tillsynen berör både kommunens och privata vårdgivares verksamheter 
enligt socialtjänstlagen. När det gäller tillsynen av 
överförmyndarverksamheten är det länsstyrelserna som har ansvaret.  
 
 
3.3 Svar på frågeställningar 
 
Den inledande frågeställningen både i enkätundersökningen och på 
seminarierna gällde upplevelsen av lagstiftningen på området. 
 

Är lagstiftning/riktlinjer tillräckligt tydliga?
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Exempel på det som har framkommit som otydligheter: 
 
- Många anser att det är svårt att få grepp om ansvarsfördelningen mellan 
alla aktörer utifrån de många lagstiftningar som styr mottagandet. Var för 
sig är de tydliga, men har någon lag företräde och i så fall vilken? Det råder 
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oklarhet bl a om efterforskning av föräldrar och åldersbedömning, men även 
om vem som har huvudansvaret för barnen – Migrationsverket eller 
kommunen.   
 
- EBO-barnens rättsäkerhet är tveksam eftersom barnen får gå ut i familjer 
innan socialtjänsten gjort en lämplighetsbedömning. 
 
- Hur ser sekretessen ut mellan förvaltningarna? Kan de olika 
myndigheterna genom menprövning hindra att information lämnas ut? 
 
- Tillämpningen av god man-lagstiftningen är oklar för många. Det finns 
också oklarheter kring hur en juridisk vårdnadshavare skall rekryteras och 
vem som skall göra det. Vilka kriterier för uppdraget måste uppfyllas och 
har man rätt att ta uppgifter i polis- och belastningsregistret för att kunna 
tillsätta personer med prickfri vandel vilket är mycket viktigt för barnens 
rättsäkerhet. 
 
- Ersättningen till kommunerna, som regleras i ersättningsförordningen, 
tycker de flesta kommuner är svår att förstå och hantera. Det finns också 
många delar där som inte går att återsöka, men som är insatser som måste 
göras för det enskilda barnet. 
Samma sak gäller med utbetalningen av introduktionsersättning som går till 
den kommun där barnet bor, trots att helhetsansvaret vad gäller insatser, 
stöd etc ligger hos placeringskommunen. 
 
- När ett barn fått uppehållstillstånd så skall kommunen se till att barnet får 
en särskild förordnad vårdnadshavare. Stora frågetecken finns på vilket sätt 
detta skall ske och av vem. Vidare skapar det problem om de biologiska 
föräldrarna dyker upp och ansöker om uppehållstillstånd med anledning av 
anknytning till barnet. Det har hänt att de biologiska föräldrarna har fått 
avslag då vårdnadshavare redan finns.  
 
- Vistelsebegreppet är enligt många svårt att tyda, speciellt när barn ger sig 
tillkänna i andra kommuner än de fyra som är ankomstkommuner. Vad skall 
den kommunen göra och hur länge? 
 

 - Vem som har ansvaret för ett barn är olika för socialtjänsten och 
överförmyndaren och det medför problem. Den socialtjänst som har ansvar 
för ett barn har möjlighet att placera barnet i vilken kommun som helst där 
det finns insatser som det enskilda barnet behöver, men den har fortfarande 
ansvar för hela barnets situation. Då ett barn behöver god man är det 
överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som har ansvaret för att 
förordna god man.  
 
- Vem är ansvarig för de ungdomar som blir 18 år innan de får besked om 
uppehållstillstånd? Skall de betraktas som vuxna och direkt placeras på en 
flyktingförläggning eller skall kommunen ha fortsatt ansvar för dem? 
Otydlighet råder även när det gäller hur man skall tillämpa lagstiftningen, 
om en minderårig flicka har ett eget barn med sig. 
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- Om god man driver frågor som, enligt den sociala utredningen, inte är för 
barnets bästa, kan man då använda LVU? 
 
- När barnen anländer, och under hela asylprövningen, är många 
myndigheter inblandade. Ansvariga handläggare i det operativa arbetet vet 
inte alltid riktigt vem som skall göra vad. Det är svårt att få information och 
svar på de många frågor som uppkommer. Oftast får man mycket olika svar 
beroende på vart man vänder sig. 

 
- Barnen skall bara vara i ankomstkommunerna några dagar, men i och med 
den ökande inströmningen av barn, och att det inte finns tillräckligt med 
anvisningsplatser i landet, blir barnen kvar en lång tid i de boenden som 
ankomstkommunerna färdigställer. Ankomstkommunerna har därför fått ett 
mycket större ansvar än man avsåg när lagändringen genomfördes.  

 
- Den aviga ordningen, att man bestämmer om boende innan utredningen är 
klar, gör att en del barn inte passar in. Det finns exempel på att 
Migrationsverket ”tar tillbaka barnen” och anvisar en annan kommun. 
Några kommuner undrar varför de får ta över barn som andra kommuner 
inte har klarat av. Det förstärker förvirringen kring vem som har ansvaret för 
barnen.   
 
3.4 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder:  
 
Tydliggörande av uppgift och ansvarsfördelning. 
 
3.5 Fokusgruppernas synpunkter: 
 
Migrationsverkets mottagningsenheter: 

- vistelsebegreppet tolkas olika mellan ankomstkommun och 
anvisningskommun, 

- många frågor kring den statliga ersättningen,  
- vilken lag har företräde när det gäller bistånd (LMA eller SoL), 
- ensamkommande barn och ungdomar jämställs ej med andra barn 

boende i kommunen. 
 
3.6 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Otydlighet i tillämpningen av lagstiftningen. 
 
Otydlighet när det gäller uppgift och ansvarfördelning. 
 
Vi anser att i den nya lagstiftningen har inte EBO-barnens rättsäkerhet 
beaktats. Barnen kan själva bestämma var de skall bo genom att föreslå en 
familj och liksom tidigare flytta dit innan kommunen genomfört ett 
medgivande. God man blir oftast förordnad efter det att barnen har kommit 
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till familjen. De har i detta fall ingen juridisk vårdnadshavare, ingen som 
företräder dem. Självklart skall barn kunna bo hos sina släktingar eller andra 
anförvanter men det måste organiseras så att de som är ansvariga först gör 
en bedömning och att man organiserar sig utifrån att detta är akuta ärenden. 
 
Det råder en viss diskrepans mellan resultaten av enkäten, som gick till 
högre tjänstemän, och vad som framkom vid seminarierna. Så bedömdes 
t ex lagstiftning och riktlinjer vara tillräckligt tydliga i enkäten, medan 
många av seminariedeltagarna ansåg att ansvarfördelningen mellan de olika 
aktörerna var mycket oklar utifrån de olika lagstiftningarna. Det gällde 
exempelvis vem som har huvudansvaret för barnen – Migrationsverket eller 
kommunen; vem som ansvarar för efterforskning av föräldrar respektive 
åldersbedömning; hur man skall tolka god man-lagstiftningen och 
ersättningsförordningen. 
 
Ett annat problem är att i de lagändringar som genomfördes 1 juli 2006 
(SSFS 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m fl (LMA) beaktas 
inte rättsäkerheten för de ensamkommande barn som väljer eget boende 
(EBO), eftersom de kan flytta dit innan socialtjänsten gjort en 
lämplighetsbedömning. 
 
Den ökande inströmningen av barn, i kombination med brist på 
anvisningsplatser, gör att ankomstkommunerna fått ett mycket större ansvar 
än vad som avsågs när lagen ändrades 2006. 
 
Förslag till förbättringsåtgärd: 

- De olika myndigheternas uppgifter, och ansvarsfördelningen dem 
emellan, måste förtydligas på operativ nivå utifrån gällande 
lagstiftning. 
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4. Utvecklingsområde; Samarbete 

 
4.1 Frågeställningar: 
 

- Hur fungerar myndigheternas samarbete? 
- Hur fungerar myndigheternas samarbete med god man? 

 
4.2 Bakgrund: 
 
En viktig grundsten i det gemensamma ansvaret är att samarbetet fungerar 
mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheterna och god man som 
företräder det ensamkommande barnet. I genomförd enkätundersökning 
ställdes frågor kring detta. 
På den centrala nivån finns en central samordningsgrupp för att utveckla 
mottagandet och stödja kommuner och övriga i arbetet med dessa barn. I 
samordningsgruppen deltar Sveriges Kommuner och Landsting, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen.  
 
4.3 Svar på frågeställningar  
 

Samarbete om ensamkommande barn och ungdomar med och 
mellan kommuner
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Samarbete om ensamkommande barn och 

ungdomar med överförmyndare
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Samarbete om ensamkommande barn och 

ungdomar med Migrationsverket
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Vid seminarierna framkom att behovet av samarbete är stort eftersom flera 
myndigheter är ansvariga samtidigt. Man uppfattade samarbetet som bra 
men gav ändå tydliga exempel på svårigheter (t ex efterforskning, 
åldersbedömning, återvändande, statliga ersättningen).  
  
Seminarierna visade att många kommuner jobbar med att utveckla 
samarbetet både internt och externt. Många nätverk har skapats av ansvariga 
handläggare utifrån olika frågeställningar och förutsättningar, men 
gemensamt är att utveckla och förbättra mottagandet av barnen. I de 
kommuner som hade en särskild person anställd för att samordna detta 
arbete upplevdes mindre risk för att något föll mellan stolarna.   
 
Överförmyndaren var den aktör som ofta stod utanför kommunens interna 
samarbete. På många ställen hade överförmyndaren heller inte varit delaktig 
i de diskussioner som fördes mellan kommun och Migrationsverket innan 
överenskommelse tecknades. Behovet av att utveckla samarbete mellan 
socialtjänst och överförmyndare framkom tydligt från båda parter. 
 
Överförmyndaren tyckte att deras samarbete med Migrationsverket 
fungerade bra. Samverkan med andra överförmyndare när det gäller att få 
akterna fort nog när ett barn placerats i kommunen är ett stort problem. 
 
Samarbetet mellan socialtjänsten och Migrationsverket uppfattades positivt 
över lag men i de fall där barnen inte fick uppehållstillstånd kunde det 
uppstå motsättningar Den stora svårigheten kring samarbetet var 
hanteringen och alla frågeställningar kring den statliga ersättningen.  
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Både socialtjänst och Migrationsverket hade synpunkter på varandras 
ansvarsområden som t ex åldersbedömningar, efterforskning av föräldrar 
samt delaktigheten i återvändandet.   
 
Återkommande från nästan alla socialtjänster var behovet av samarbete med 
landstinget. Detta samarbete fungerade ganska dåligt överlag men 
framförallt när det gällde den barnpsykiatriska delen.  
 
Samarbetet mellan god man och övriga aktörers tjänstemän är av vikt. 
Några frågor har ställts om detta i seminarierna och deltagarna ger uttryck 
för att samarbetet i stort fungerar bra. Det framkommer dock att god man 
inte alltid har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag då denne inte alltid får, eller 
vill, vara delaktig i socialtjänstens utredning eller får tillbörlig information 
om det som händer kring barnen.  
 
4.4 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder: 
 

- gemensamma träffar, gemensamt erfarenhetsutbyte, gemensamma 
utbildningar. 

 
4.5 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
För att kunna utveckla samarbetet ytterligare på alla områden och alla nivåer 
anser vi att man måste skapa ett strukturerat samarbetssystem där innehåll, 
roller och ansvar är tydliga. Det skall också framgå vem som är ansvarig för 
samarbetet. En central del i detta samarbete är att skapa lämpliga boenden 
som är anpassade till barnens individuella behov. Vi tror att detta är möjligt 
om man samarbetar mer regionalt. 
 
Även när det gäller samarbetet mellan olika aktörer ger enkätsvaren en 
ljusare bild än den som framträder vid seminarierna. Även där betonades att 
samarbetet är bra, med nätverksbyggande på många håll, men man pekar 
också på svårigheter när det gäller t ex efterforskning, åldersbedömning, 
återvändande och den statliga ersättningen. Även samarbetet med 
landstingen, om framför allt barnpsykiatrin, lämnar en del övrigt att önska. 
 
Förslag till förbättringsåtgärd: 

- För att kunna utveckla samarbetet ytterligare på alla områden och alla 
nivåer måste man skapa ett strukturerat samarbetssystem där innehåll, 
roller och ansvar är tydliga. 
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5. Utvecklingsområde; Barns och ungdomars behov 

 
5.1 Frågeställningar: 
 

- Vilka barn och ungdomar är det som kommer? 
- Hur handlägger socialtjänsten ensamkommande barn och ungdomar 

(utredning, insats och uppföljning)? 
- Vilken placeringsform tillämpas? 

 
5.2 Bakgrund:  
 
Socialnämnden har ansvaret för att utreda och följa upp insatser till barn och 
unga. Att inleda utredning och fatta de beslut som krävs för den som har 
behov av stöd från socialnämnden är grunden i ett kommunalt ansvar.  
Utredningen skall ge ett tydligt underlag för beslut. I Socialtjänstlagen står 
det bl a ”att utredningen [...] inte skall göras mer omfattande än vad som är 

motiverat av omständigheterna i ett ärende. Den skall även ske skyndsamt 

och inte pågå längre än fyra månader, finns det särskilda skäl får 

socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs 

av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds.”  

 
Socialtjänstlagen har stärkt sitt skydd för barn och ger kommunens 
socialtjänst tydligt uppdrag att ansvara för barn med särskilda behov.   
Ansvariga utredare har därför att utreda och säkerställa det enskilda barnets 
behov av stöd, såväl utifrån ett förebyggande syfte som utifrån ett akut 
behov. 

 
Utredningen skall innehålla de delar som synliggör barnets situation, den 
unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till 
anhöriga och andra närstående.  
Utredningen skall tydliggöra de enskilda insatserna som barnet behöver och 
vilket boende som är lämpligt utifrån barnets behov. 
Vid placering skall en vårdplan utformas som bygger på det material som 
samlats in och den analys som har gjorts i utredningen. Vårdplanen skall 
redovisa de övergripande målen med en placering och även ta upp åtgärder 
och insatser som andra huvudmän ansvarar för.  
Vårdplanen skall konkretiseras i en genomförandeplan. I 
genomförandeplanen tydliggörs vad barnet behöver, hur utförandet skall 
ske, hur ansvar och roller fördelas samt hur kontakten/samarbetet skall se ut.  
Insatsen skall regelbundet följas upp. Upprättade planer är underlag för 
uppföljningen.  
 
När det gäller boende hos släktingar (sk EBO) skall det finnas ett 
medgivande från socialnämnden för att stadigvarande boende skall kunna 
godkännas.  
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BBIC (Barns behov i centrum) är ett verksamhetssystem för den sociala 
barn- och ungdomsvården att använda vid utredning, planering och 
uppföljning av barn och unga upp till 20 år med behov av skydd och stöd. 
Det är ett system som sedan början av 2000-talet har börjat användas som 
struktur i den sociala utredningen. I princip alla kommuner har eller håller 
på att införa systemet.  
 
BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundläggande principer där 
helhetssynen betonas, vilket illustreras av den så kallade BBIC-triangeln. På 
ena sidan återfinns barnets behov och på andra sidan föräldrarnas förmåga. 
Basen i triangeln består av faktorer i familj och miljö. Grundprinciperna 
bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell 
svensk lagstiftning, barnkonventionen och svensk barnavårdsforskning.  
 
I BBIC finns en serie formulär och stöddokument som ger en grundstruktur 
för att utreda, planera och följa upp insatser. Formulärens struktur hjälper 
socialsekreteraren att samla in och systematisera all information samt 
omsätta triangeln och grundprinciperna i praktiken. (Det bör dock påpekas 
att ansvarig handläggare alltid måste göra en professionell bedömning, 
utifrån den enskilda situationen, av vilka behovsområden som skall ingå i 
utredningen och vilka som kan uteslutas.)  
 
Den sociala utredningen skall som nämnts ge ett underlag för de insatser 
som behövs. Insatserna kan vara allt ifrån boende, öppenvårdsinsatser, 
kontaktperson, samtalsstöd mm. Det finns olika former av boenden.  
 
5.3 Svar på frågeställningarna:  
 

1. Vilka barn och ungdomar är det som kommer? 
 
Ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar har av många skäl 
kommit till Sverige under de senaste åren. Deras vistelse i Sverige är en 
fråga för kommunen och Migrationsverket. Barnen anses som 
ensamkommande om de vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe. Kartläggningen gäller de barn som söker asyl.  
Barn som kommer till Sverige för att söka asyl eller uppehållstillstånd (av 
andra skäl) vänder sig till Migrationsverket, som prövar deras ansökningar. 
De barn som vistas i Sverige medan ansökan prövas omfattas av 
mottagningssystemet för asylsökande.  
 
De tre länder som flest barn kommer ifrån är Somalia (416), Afghanistan 
(345) och Irak (245). 
 
I oktober 2008 fanns det 1 129 barn inskrivna i mottagningssystemet, av 
dessa var 83 i ankomstboende. I september 2009 var 1 397 barn inskrivna 
och hela 391 i ankomstkommunen. 

 
Det är flest pojkar som kommer och åldern är mellan 13 och 17 år. 
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2. Hur handlägger socialtjänsten ensamkommande barn och ungdomar? 
 
De flesta kommuner har särskilda socialsekreterare som arbetar med 
utredningarna kring barnen. 30 procent av de socialtjänster som har besvarat 
enkäten har skriftliga riktlinjer/rutiner för utredningen (11 kap 1,2 §§ SoL, 6 
kap 6 § SoL) 
 
När kommunerna 2006 fick ansvaret för de ensamkommande barnen rådde 
oklarhet om huruvida utredning skulle öppnas. Kommunerna ansåg att 
Migrationsverket i och med överenskommelsen gjorde en placering. Efter 
hand har socialtjänsterna blivit mera delaktiga och man öppnar utredningar 
och gör placeringar enligt socialtjänstlagen.  
Det finns en skillnad i handläggningen av dessa barn och andra barn boende 
i kommunen. Genomgående säger kommunerna att det görs en ”förenklad” 
utredning under asyltiden och sedan ”en större” när barnet får 
uppehållstillstånd. Den förenklade utredningen bygger på information 
kommunerna fått och som beskriver barnen som om de inte hade några 
svårigheter och att endast en ”förenklad” utredning behövs. 
 
Kommunerna beskriver ytterligare svårigheter i utredandet genom att: 

- barnen är förtegna och man vill inte störa dem inledningsvis då de 
kan ha varit med om svåra upplevelser på resan till Sverige, 

- BBIC-strukturen är svår att använda mot målgruppen, 
- boendeformen är klar i och med överenskommelsen med 

Migrationsverket, 
- de här barnen har en helt annan problematik än de barn som 

socialtjänsten i övrigt har ansvar för. 
 
Kommunerna beskriver olika rutiner för genomförandet av utredningarna. 
En del säger att de har mera standardiserade vårdplaner eftersom man inte 
alltid har tydlig information om barnets individuella behov. 
Genomförandeplaner görs ibland i boendet, och i en del fall upprättas inga 
genomförandeplaner alls. Socialtjänsten är delaktig i uppföljningen men i en 
del kommuner deltar inte socialsekreterarna i dessa av tidsbrist. I dessa fall 
ger boendet ett skriftligt underlag till socialtjänsten. Boendet får i många fall 
arbeta självständigt och inte utifrån de behov barnet har enligt genomförd 
utredning.    
När barnet fått permanent uppehållstillstånd görs oftast en ny utredning och 
placering i den boendeform som kommunerna har byggt upp. 
Introduktionsplanen för dessa barn görs på många olika sätt. Ibland görs 
introduktionsplanen av ansvarig socialsekreterare utifrån tidigare utredning 
och vårdplan, i andra tar ansvarig handläggare för introduktion över 
ansvaret för planen och i vissa kommuner gör man ingen introduktionsplan 
alls. 
 
Barn i eget boende (EBO) går direkt ut i boende hos personer eller familjer 
som inte är lämplighetsutredda. Det tar allt från några dagar till flera veckor 
från det att ansvarig socialtjänst får information om att det vistas ett barn 
och till dess man träffar barnet och familjen. Den långa tiden gör det mycket 
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svårt för socialtjänsten att komma till tals med familjen och barnet, vilket 
innebär att barnen blir kvar i ett boende som man i vanliga fall kanske inte 
skulle lämna sitt medgivande till. Även god man har stora svårigheter att få 
barnet att flytta om boendet inte är lämpligt, eftersom barnet varit i boendet 
en tid innan god man är utsedd.   
 
Det är oftast två socialsekreterare som handläggare EBO-barnen. En utreder 
barnets behov och en utreder släktingfamiljen. De barn som bor i EBO 
placeras oftast enligt 4:1 SoL, men det finns även kommuner som enbart gör 
ett medgivande och en privatplacering. Om medgivandeutredningarna visar 
att familjerna har behov av stöd erhåller familjerna stödinsatser.  
 
De kommuner som tar emot många barn i EBO ger en beskrivning av att det 
blivit svårare att få kontakt med EBO-familjerna. Man har en känsla av att 
många inte är släkt. Det finns även obekräftade uppgifter på att barnen (eller 
smugglaren) ”köper sig” en släktingfamilj på t ex Solvalla eftersom man vill 
stanna kvar i Stockholm.  
 
3. Vilken placeringsform tillämpas? 
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Bedömning av boendeformerna
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De flesta barnen placeras enligt 4:1 SoL i HVB-boenden i kommunens egen 
regi eller i privata HVB. En del barn placeras i rekryterade familjehem, men 
kommunerna säger överlag att det är mycket svårt att få tag i lämpliga 
familjer som vill ta emot dessa barn.   
 
5.4 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder: 
 

- mer kunskap om målgruppen, 
- nationella riktlinjer och handböcker för utredning av 

ensamkommande barn och ungdomar och släktingfamiljer, 
- metodutveckling för att göra utredningarna under asyltiden mera 

omfattande och grundligare, 
- utveckla BBIC för målgruppen, 
- utveckla stöd till släktingfamiljerna. 

 
5.5 Fokusgruppernas synpunkter: 
 
Boendenätverk Gävleborg: 

- nya riktlinjer för HVB-boende, då de ensamkommande barnen och 
ungdomarna inte alltid passar in. 

Migrationsverkets mottagningsenheter: 
- alltid någon form av förhandsbedömning före utflyttning till eget 

boende, 
- utveckla samarbetet, 
- renodla myndighetsutövningen så att endast en myndighet hanterar 

biståndet kring barnen och ungdomarna. 
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5.6 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Socialtjänsten måste vara den myndighet som håller i taktpinnen genom 
utredning och insatser.  
 
Av förarbetena till lagändringen 2006 (Prop 2005/06:46) och i skriften ”Ett 
gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar” (gemensamt 
utarbetad av Migrationsverket, Socialstyrelsen och SKL) framgår att det är 
socialtjänsten som har den kunskap som krävs för att ta emot dessa barn.  
 
Vi anser att socialtjänsten har både kunskap och redskap för att utreda barns 
behov och följa upp sina insatser, men man behöver synliggöra den här 
målgruppens specifika svårigheter, precis som man gör med barn som är 
utsatta för t ex våld i nära relation eller barn till missbrukande föräldrar. 
Kommunerna behöver bättre kunskap, redskap och resurser för att hantera 
dessa barns särskilda behov och utifrån den kunskapen utveckla metoder i 
det operativa arbetet. 
 
Det behövs vidare en fördjupad analys och diskussion om hur ett lämpligt 
boende bör se ut under asyltiden, vid avslagsbeslut samt efter beslut om 
permanent uppehållstillstånd.  
 
Vi anser att hela biståndshanteringen kring barnen skall skötas av 
socialtjänsten. Migrationsverket skall hantera kommunernas återsökningar. 
 
Vi anser att mottagandet för barnen i eget boende inte är rättssäkert. Det 
handlar om både rättssäkerheten och barnens trygghet samt god mans 
möjlighet att fungera som juridisk vårdnadshavare. 
 
Det krävs en omedelbar förändring av mottagandet för dessa barn. 
Förändringen skall enligt vår uppfattning bygga på att socialtjänsten skall ha 
gjort en första bedömning av familjernas lämplighet innan barnen 
stadigvarande kan placeras i dessa boenden.  
 
När kommunerna 2006 fick ansvaret för de ensamkommande barnen rådde 
oklarhet om huruvida utredning skulle öppnas. Kommunerna ansåg att 
Migrationsverket i och med överenskommelsen gjorde en placering. Efter 
hand har socialtjänsterna blivit mera delaktiga och man öppnar utredningar 
och gör placeringar enligt socialtjänstlagen.  
 
Men det finns en skillnad i handläggningen av de ensamkommande barnen 
och andra barn i kommunen. Kommunerna gör en ”förenklad” utredning 
under asyltiden som bygger på information om att barnen inte har några 
svårigheter. 
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Förslag till förbättringsåtgärder: 
- Kommunerna behöver bättre kunskap, redskap och resurser för att 

hantera dessa barns särskilda behov och utifrån den kunskapen 
utveckla metoder i det operativa arbetet. 

- Socialtjänsten måste vara den myndighet som håller i taktpinnen via 
utredning, insatser och uppföljning.  

- Hela biståndshanteringen kring barnen skall skötas av socialtjänsten. 
Migrationsverket skall administrera den statliga ersättningen. 

- Vi anser att mottagandet för barnen i eget boende inte är rättssäkert. 
Det krävs en omedelbar förändring av mottagandet för dessa barn.  
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6. Utvecklingsområde; God man 

 

6.1 Frågeställningar: 

- Vilken kompetens behövs och hur utreder man lämpligheten? 
- Vilka utbildningsinsatser behövs? 
- Vilken roll och vilket ansvar har god man?  

 
6.2 Bakgrund 

Den 1 juli 2005 trädde lagen om god man för ensamkommande barn i kraft. 
Syftet är att ge god man för ensamkommande barn utökade befogenheter, 
för att på så vis stärka skyddet under den första tiden i Sverige. Lagen 
innebär att en god man i juridisk hänseende skall betraktas som en förälder 
(eller annan vårdnadshavare) med samma befogenheter att verka och besluta 
kring barnet som en sådan har. Undantaget är att en god man inte har det 
faktiska ansvaret för den dagliga omvårdnaden och inte heller något 
försörjningsansvar. God man skall fungera som ett nav och se till att allt 
kring barnet fungerar. Om barnet beviljas uppehållstillstånd skall 
socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om, eller anmäla 
behov av, särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. 
Godmanskapet upphör om en sådan vårdnadshavare utses. 
 
Överförmyndaren (ÖF) är den som skall förordna, entlediga och utöva 
tillsyn över god man för ensamkommande barn och ungdomar. 
Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp 
frågan. Förordnande skall ske så snart det är möjligt. Huvudregeln är att ett 
ensamkommande barn, eller ett barn som blivit ensamt, alltid är i behov av 
att få en vuxen företrädare.  
 
Till god man eller förmyndare skall överförmyndaren utse en rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. God man skall ha förmåga att 
aktivt ta tillvara barnets intresse i förhållande till myndigheter eller andra 
organisationer som barnet kommer i kontakt med.   
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6.3 Svar på frågeställningar: 
 

Fungerar anmälan om behov av god man

19%

67%

14%

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt

 
 
 
Överförmyndaren använder olika sätt att rekrytera god man: annonsering i 
olika medier, information via lönebesked, informationsträffar, 
rekommendationer, intresseanmälan, personliga träffar. 77 procent av 
överförmyndarna säger att det går bra att hitta lämplig god man, 75 procent 
bedömer att god mans kunskap om uppdraget är god. 
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Gode mäns kunskap om uppdragets innebörd
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Innan överförmyndaren förordnar en god man begärs oftast utdrag ur 
brottsregistret, socialtjänstens register och hos kronofogden. Vidare 
inhämtar ÖF lämplighetsintyg från personer som känner den tilltänkte gode 
mannen. Det förekommer att ÖF inte begär in några utdrag om man har en 
sådan social kontroll inom kommunen att utdrag anses onödiga.  
 
Överförmyndaren gör ofta en personlig intervju, men det förekommer ingen 
matchning mellan barnet och god man. De flesta ÖF ger skriftlig eller 
muntlig information om vad uppdraget innebär. Det förekommer att kortare 
utbildningar erbjuds. 
 
De flesta överförmyndare finns tillgängliga för de frågor som uppstår hos 
god man. I en del kommuner upplåter ÖF lokaler så att gode män kan 
träffas.  
 
Ett problem för överförmyndare är att överflyttningen av ärenden, när 
barnen byter kommun, tar lång tid. Det gäller enligt överförmyndare framför 
allt mellan ankomst- och anvisningskommun. ÖF upplever även svårigheter 
när anvisningskommunen får stå för kostnader som uppkommit i 
ankomstkommunen eller i föregående anvisningskommun.  
 
God man behöver få utbildning och stöd i sitt uppdrag. Vem som skall göra 
det är dock inte klarlagt. En viktig fråga i det sammanhanget är om 
överförmyndare kan ge stöd samtidigt som de har ett tillsynsansvar. ÖF tar 
genomgående upp detta.  
 
När barnen har fått permanent uppehållstillstånd skickar ÖF oftast 
information till socialnämnderna angående tillsättning av särskild förordnad 
vårdnadshavare. ÖF får sällan återkoppling när tillsättningen är klar.  
 
Alla kommuner har egna rutiner för att utöva sin tillsyn av god man-
uppdraget. Det gäller både redovisningsrutiner och arvoderingsnivån.   
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God man uppger att: 
- de fått någon form av information om uppdraget och lagstiftningen,  
- de själva i mycket stor utsträckning får forma uppdraget, 
- det inte genomförs några systematiska utbildningsinsatser. 

 
När gode männen själva får beskriva vad uppdraget innebär kan detta 
sammanfattas med: ”Att vara god man innebär att vara som en förälder för 
barnet. Man skall ha mycket kontakter med myndigheter och boende. 
Uppdraget innebär arbete kring både juridik och omsorgsfrågor.” 
  
God man söker stöd hos både överförmyndare och andra. Många anser att 
de inte får någon återkoppling på sitt uppdrag och blir osäkra på om de gör 
rätt saker. Det är mycket oklart vad en god man skall göra och man har en 
önskan om att få ett mera likartat arbetssätt över landet. 
 
Många säger att de inte är med i socialtjänstens utredningsarbete och inte 
heller skriver under vårdplanen. Man säger vidare att delaktigheten är större 
när det gäller uppföljningen av insatserna. Ett stort frågetecken är 
ansvarsfördelningen mellan god man och boendet.   
 
Många synpunkter framkommer om Migrationsverkets organisation och 
planering. Det är kort framförhållning när det gäller möten, ibland får man 
åka väldigt långt för att göra saker som skulle kunna hanteras på närmare 
håll (t ex språkanalyser). 
 
God man som företräder barn i eget boende har svårigheter att hålla reda på 
vad som händer runt dessa barn eftersom det är svårt att få kontakt med 
barnet och familjen. Här förekommer också problem kring ansvarsfrågan.  
 
Det finns svårigheter för god man att träffa barnen själva eftersom det oftast 
behövs tolk och det är oklart vem som skall stå för kostnaden.  
 
Många vittnar om att de får ta del av många svåra umbäranden i barnens 
berättelser och att de behöver handledning för att orka med sitt uppdrag.  
 
6.4 Förslag till förbättringsåtgärder 
 
Överförmyndarens förslag till förbättringsåtgärder: 

- utbildning och information till ÖF och god man, 
- utveckla rekrytering och tillsyn för god man för ensamkommande 

barn och ungdomar, 
- nationella riktlinjer och handbok, 
- snabbare överlämnade mellan ÖF i olika kommuner, 
- utveckla samarbetet inom kommunerna. 
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God mans förslag till förbättringsåtgärder: 
- utbildningar och kunskap, 
- samarbetet, 
- klargöra vad uppdraget som god man innebär, 
- handbok för uppdraget. 

 
6.5 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
God mans uppgift är att vara juridisk vårdnadshavare under asyltiden och se 
till att barnets alla behov utreds och bedöms. De skall se till att barnen får 
adekvat hjälp och stöd utifrån sin situation. Det är alltså vårdnadshavarens 
ansvar de i första hand axlar. Det kräver goda kunskaper om barn och barns 
behov men även om asyl- och flyktingprocessen. Eftersom de inte skall ha 
ett operativt ansvar så krävs också kunskap om samhällets alla delar. Det 
finns ingen tydlig beskrivning av vad det innebär att vara juridisk 
vårdnadshavare, vilket leder till oklarhet om hur uppdraget skall skötas. 
I lagtexten och i propositionen står ingenting om vem som är lämplig för 
uppdraget och på vilket sätt det skall skötas. Kartläggningen visar att god 
man är i stort behov av en handbok för uppdraget. De är inte säkra på om de 
gör rätt saker vilket är mycket allvarigt med tanke på deras ansvar. För att 
inte bli indragen i den komplexitet som hela mottagandet innebär och börja 
driva barnets behov utifrån sina egna bedömningar måste de få kontinuerligt 
stöd.  
 
En klar majoritet av överförmyndarna svarar i enkäten att det går bra att 
hitta lämplig god man och att god mans kunskap om uppdraget är god.  
Vid seminarierna framkom att gode män behöver mer utbildning och stöd 
för sitt arbete som ”ställföreträdande förälder”. De får ofta forma sitt 
uppdrag själva. Vem som skall ge stöd och utbildning är dock inte klart. 
Kan överförmyndare ge det, samtidigt som de har ett tillsynsansvar? 
Ett stort problem för gode män är kontakterna med EBO-barnen, vilket 
ytterligare minskar rättsäkerheten för dessa barn. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder: 

- Rekrytering, förordnande och tillsyn måste klargöras och utvecklas 
utifrån uppdraget (god man) som juridisk vårdnadshavare för 
ensamkommande barn och ungdomar 

-  Gode män behöver utbildning, kontinuerligt stöd och en handbok för 
sitt uppdrag. 
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7. Utvecklingsområde; Efterforskning av föräldrar 

 
7.1 Frågeställningar 

Vad finns det för svårigheter? 
- Hur ser arbetet ut i kommunerna? 
- Hur fungerar samarbetet med Migrationsverket? 

 
7.2 Bakgrund 

Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar 
till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe (Förordning om mottagande av asylsökande m fl (FMA) 
SFS 1994:361 . Socialtjänsten skall utifrån socialtjänstlagen underlätta för 
barnen att få kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare. 
 
7.3 Svar på frågeställningar  
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Migrationsverkets och kommunernas samarbete 

vid efterforskning av föräldrar/vårdnadshavare
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I skriften ”Ett gemensamt ansvar” står det att under asyltiden skall 
Migrationsverket eftersöka föräldrar och vid permanent uppehållstillstånd 
skall kommunerna ta ansvar för frågan. 
 
Kartläggningen visar tydligt att efterforskning av föräldrar ytterst sällan sker 
under asylprövningen. Inom socialtjänsten sker den på den unges eget 
initiativ och tillsammans med god man. Socialtjänsten är inte aktiv i 
efterforskningen utan menar att det är Migrationsverkets ansvar att 
efterforska föräldrarna. Migrationsverket å sin sida anser att det är 
kommunernas ansvar eftersom det tillhör den sociala utredningen. 
Efterforskning blir aktuellt för Migrationsverket vid ett eventuellt 
avslagsbeslut.  
Kommunernas aktivitet ökar något när barnet fått permanent 
uppehållstillstånd, men det bygger fortfarande oftast på barnets önskan. 
 
Barnen uppmuntras dock av alla aktörer att ha kontakt med anhöriga och det 
finns telefon och datorer som barnen kan använda. Här hjälper god man till 
med kontakter, bland annat till Röda korset. 
 
7. 4 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder: 
 

- tydliggörande av uppgift och ansvarsfördelning. 
 
7.5 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Efterforskning sker i mycket begränsad omfattning. Ingen av de berörda 
myndigheterna tar enligt vår uppfattning ansvar för efterforskningen. 
 
Utifrån vad som står i ”Ett gemensamt ansvar” ställer vi oss frågorna: 
1. Varför skall föräldrarna efterforskas då det i förordningen står att det är 
familjemedlemmar som skall efterforskas? 
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2. Varför är det en så tydlig uppdelning före och efter permanent 
uppehållstillstånd? Uppdelningen kan uppfattas som om inte socialtjänstens 
utredning i alla delar skall omfatta de ensamkommande barnen och 
ungdomarna? 
 
I socialtjänstens utredning ingår det alltid att söka föräldrarna och om 
möjligt ha en dialog med dem, eller att prata med barnen om föräldrarna 
trots att dessa kan vara avlidna eller försvunna.  
Det viktigaste är att definiera vad efterforskning innebär, vad 
efterforskningen skall handla om, vem som skall genomföra den och på 
vilket sätt. 
 
Efterforskning sker i mycket begränsad omfattning. Ingen av de berörda 
myndigheterna tar, enligt vad som framkommer i kartläggningen, ansvar för 
efterforskningen. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder: 

- Definiera vad efterforskning innebär.  
- Tydliggör vilka som ska genomföra efterforskningen och på vilket 

sätt efterforskningen ska ske.  
- Utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter. 
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8. Utvecklingsområde; Åldersbedömning 

 
8.1 Frågeställningar: 
 

- Vad finns det för svårigheter?  
- Hur fungerar samarbetet mellan kommun och Migrationsverket? 

 
8.2 Bakgrund 
 
Migrationsverket skall i förekommande fall göra åldersbedömningar. 
Åldersbedömning är i första hand en fråga för asylprövningen eftersom den 
är en del av den asylsökandes identitet. Men huruvida en asylsökande 
betraktas som vuxen eller underårig har också betydelse för mottagandet av 
den asylsökande och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.  
 
8.3 Svar på frågeställningarna  
 
Kommunerna går uteslutande på den åldersbedömning Migrationsverket har 
gjort. Kommunerna vill att barnen ska vara åldersutredda innan de placeras i 
boende för att undvika att man får överåriga som ställer till svårigheter i 
boendet. Kommunerna vill dock inte vara delaktiga i själva bedömningen av 
ålder eftersom de uppger att de vill att barnen skall kunna känna sig trygga i 
boendet.  
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8.4 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder: 
 

- utveckla metoder för åldersbedömningarna så att inte överåriga 
hamnar i boendena. 

 



 34 

8.5 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Många vittnar om att en del av barnen i mottagandet är överåriga. Det finns 
inga säkra undersökningar för att fastställa rätt ålder. En okulär besiktning 
kan göras, men det är inte tydligt vem som skall göra den och hur 
samarbetet skall se ut och om den är tillförlitlig. Kommunerna vill att en 
åldersbedömning görs innan barnen blir placerade i kommunen för det är 
svårt med överåriga i boendena. En tillförlitlig åldersbedömning skulle 
enligt vår uppfattning leda till att fler platser blir tillgängliga.  
 
Förslag till förbättringsåtgärd: 

- Viktigt är att utveckla samarbetet mellan myndigheterna när det 
gäller åldersbedömningen, men det som är viktigast att utveckla är 
just mätmetoder för att säkerställa att inga överåriga blir inskrivna 
som minderåriga. 
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9. Utvecklingsområde; Försvunna barn 

 
9.1 Frågeställningar: 
 

- Vad finns det för svårigheter?  
- Uppföljning av handlingsplanen i Stockholms län. 

 
9.2 Svar på frågeställningar  
 
Barn försvinner från mottagningssystemet, både under asylprövningen, när 
de fått ett negativt beslut, men också när barnet fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). Alla kommuner har någon form av utarbetade 
rutiner för hur man ska handla och vem som gör vad, men bara en handfull 
har skriftliga rutiner. De barn som försvinner kommer i regel inte tillbaka 
och det är oroväckande, enligt kommunerna. Enligt Migrationsverket så 
upptäcks de inte heller i andra länder. 
 
176 minderåriga barn är avvikna och eftersökta av polis (2009-09). 
 
Det finns oklarheter i ansvarsfrågan om vem som skall polisanmäla och 
vilka åtgärder som behöver vidtas. En fråga är när ärendet skall avskrivas 
och vilken kommun som får ansvaret om barnet eventuellt återkommer. 
Många medarbetare inom socialtjänsten känner olust och otillräcklighet 
över att inte veta vad som händer med dessa barn då de försvinner. 
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I Stockholms län har man en skriftlig handlingsplan som är gemensam för 
polisen, Migrationsverket, Stockholms stad och Sigtuna kommun. Den är en 
konkret och tydlig plan som beskriver vad som skall göras och av vem. I 
första hand är den till för att förhindra brott, dvs att förhindra att barn kan 
bli föremål för människohandel. 
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I planen beskrivs hur boendet ofta ser ett mönster i samband med att barnen 
försvinner. Det handlar om att barnen några dagar innan har flera 
telefonkontakter och att de uppträder oroligt. Till skillnad från tidigare hör 
man inte så mycket om vad som händer med barnen när de försvinner. 
Tidigare fick man träffar i andra länder eller på olika sätt information om 
vad som har hänt efter försvinnandet. 
 
9.3 Kommunernas förslag till förbättringsåtgärder: 
 

- utarbeta skriftliga rutiner, 
- utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter. 

 
9.4 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Det är av vikt att myndigheterna gemensamt upprättar skriftliga rutiner och 
ett systematiskt samarbete när barn försvinner. Området behöver också 
analyseras utifrån ett europeiskt perspektiv för att man ska kunna följa vart 
barnen åker. 
 
Ensamkommande barn och ungdomar som försvinner måste, enligt vår 
uppfattning, hanteras som om misstanke om brott föreligger. Detta utifrån 
att många smugglas in och att personer som arbetar med barnen ofta ser ett 
mönster innan barnen försvinner. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder: 

- Myndigheterna måste gemensamt upprätta skriftliga rutiner och ett 
systematiskt samarbete när barn försvinner. Området behöver också 
analyseras utifrån ett europeiskt perspektiv.  

- Ensamkommande barn och ungdomar som försvinner måste, enligt 
vår uppfattning, hanteras som om misstanke om brott föreligger.  
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10. Utvecklingsområde; Mottagande kommuners behov 
av stöd och kompetensutveckling 

 
10:1 Frågeställningar: 
 

- Vilken kompetens saknas? 
- Vilket stöd behövs? 

 
10.2 Svar på frågeställningar  
 
Myndigheterna har fått svara på om kursutbudet som erbjuds inom området 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar är tillräckligt. 
Migrationsverket uppger i större utsträckning att de har tillräckligt 
kursutbud.
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Myndigheterna har även fått svara på frågan om myndigheten får tillräcklig 
information om utvecklingen inom området som rör ensamkommande, 
asylsökande barn och ungdomar. Även när det gäller information uppger 
Migrationsverket att man har tillräcklig information för att utföra uppdraget  
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Tillräcklig information
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Det som har framkommit vid dialogseminarierna är att följande behövs: 
 
Socialtjänstens synpunkter: 
De som arbetar inom socialtjänsten har ett stort behov av utbildning och 
information inom området. Det saknas också en samlad bild av hur 
mottagande skall ske på de olika nivåerna. Många kommuner uppger att de 
själva har fått uppfinna hjulet när de har börjat ta emot de ensamkommande 
barnen. De flesta kommuner poängterade behovet av en 
introduktionsutbildning i samband med att överenskommelserna med 
Migrationsverket tecknades. Man ansåg det vara viktigt att redan från början 
få kunskap om mottagandets komplexitet och vem som har ansvar för vad.  
 
Det som framkommer mycket tydligt är att operativ personal har ett mycket 
stort behov av handböcker och nationella riktlinjer. En önskan var att man 
skulle göra lika över hela landet.  
 
Exempel på behov av kompetensutveckling och stödinsatser för 
socialtjänsten: 

- faktakunskap (uppgift och ansvarsfördelning, barnen, god man-
uppdraget, asylprocessen, statliga ersättningen), 

- metodutveckling, 
- handbok, 
- nationella riktlinjer. 

 
Överförmyndarnas synpunkter: 
För överförmyndarna är behovet stort att utveckla rekrytering och tillsyn av 
god man. Eftersom juridisk vårdnadshavare är ett nytt begrepp behövs 
utbildning i vad det innebär att vara juridiskt vårdnadshavare för 
ensamkommande barn. 
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Stöd behövs även i utformningen av utbildning för god man samt 
framtagande av manual för god man-uppdraget. 
 
I likhet med socialtjänsten behöver överförmyndaren få en samlad 
information och kunskap om mottagandets komplexitet och de olika 
aktörernas ansvar. 
 
Exempel på behov av stöd: 

- förtydligande om överförmyndarens uppdrag,  
- kunskap/information/stöd angående ersättningsförordningen, 
- riktlinjer/handbok och utbildning för god man, 
- information från, och om, de andra aktörerna som har ansvar för 

mottagandet. 
 
För både socialtjänst och överförmyndare är behovet stort att få information 
och kunskap om den statliga ersättningen och hur administrationen skall gå 
till.  
 
 
God mans synpunkter: 
För god man är behovet stort att få en manual som tydliggör uppgift och 
ansvar. En grundläggande utbildning behövs innan uppdraget som god man 
påbörjas. I utbildningen måste ingå faktakunskaper om de ensamkommande 
barnens allmänna situation – som flykt, trauma, separationer, sorg – men 
även om mottagandets komplexitet och aktörernas ansvar. Behov finns även 
av kunskaper om de länder som barnen kommer ifrån. God man behöver få 
ett kontinuerligt stöd och handledning för att kunna hantera sitt uppdrag.  
 
Exempel på behov av kompetensutvecklingsinsatser: 

- faktakunskap, 
- handledning, 
- rådgivning, 
- utbildning, 
- handbok. 

 
10.3 Projektledarnas kommentarer och förslag till 
förbättringsåtgärder: 
 
Kartläggningen visar tydligt att de individer som verkar och fungerar i 
mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar har ett 
mycket stort behov av att få ytterligare kunskap och ett omfattande stöd.   
 
Vi ser ett stort behov av att definiera ensamkommande barn som en 
målgrupp utifrån sina särskilda behov och omständigheter.  
 
Vi tror också att forskning och erfarenhet om barnen behöver sammanställas 
och utvecklas ytterligare, så att redskap utformas för att utreda och förstå 
barnens behov och vilka insatser som kan behövas. Här tror vi att en 
kraftsamling behövs både nationellt och internationellt. 
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Fortsatt forskning på området är viktigt men också utformande av 
kvalitetssäkrad utbildning för operativ personal.  
 
Behovet av en introduktionsutbildning för kommuner som tar emot barnen 
ser vi som en självklarhet. Kommunen får genom en sådan 
introduktionsutbildning den baskunskap om barnet, uppgift och ansvars- 
fördelning som underlättar mottagandet. 
 
Även God man måste erbjudas en kvalitetssäkrad utbildning för att kunna 
fullfölja sitt uppdrag som juridisk vårdnadshavare. Denna utbildning får inte 
vara av engångskaraktär utan måste pågå kontinuerligt. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder: 

- De som arbetar inom socialtjänsten poängterar behovet av en 
introduktionsutbildning i samband med överenskommelsen med 
Migrationsverket. Operativ personal har ett mycket stort behov av 
handböcker och nationella riktlinjer. 

- För överförmyndarna är behovet stort att utveckla rekrytering och 
tillsyn av god man. 

- För god man är behovet stort att få en handbok som tydliggör uppgift 
och ansvar. God man behöver få ett kontinuerligt stöd och 
handledning för att kunna hantera sitt uppdrag.  
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11. Åtgärdsplan 
 
Sveriges kommuner och Landsting vill tillsammans med Migrationsverket 
fortsätta (påskynda) arbetet med att gemensamt förbättra och effektivisera 
det nationella kommunala mottagandet så att så stora resurser som möjligt 
frigörs för mottagandets främsta uppgift: att ta emot barnen på ett värdigt 
sätt.  
 
Sveriges kommuner och Landsting har lämnat in en ansökan om 
medfinansiering från Europeiska flyktingfonden för att genomföra 
ovanstående arbete tillsammans med Migrationsverket. Syftet är att via en 
förstudie skapa en nationell handlingsplan för arbetet med 
förbättringsåtgärderna (med inriktning mot tydlig uppgifts- och 
ansvarsfördelning). Förstudien bygger på det som framkommit i genomförd 
kartläggning. Sveriges kommuner och Landsting bedömer att 
förbättringsåtgärderna är resurskrävande och förstudien ska därför ge ett 
bättre underlag för beslut om att starta och planera ytterligare gemensamma 
insatser.  
 
Projektet ska vidare erbjuda kommunerna som har ensamkommande barn 
och ungdomar fördjupad kunskap om syftet med mottagandet samt fakta 
baserad kompetensutveckling. Den slutgiltiga målgruppen för projektets 
resultat och förbättringsåtgärder är barnen och ungdomarna. När det gäller 
handlingsplanen är den primära målgruppen Sveriges kommuner och 
Landsting samt Migrationsverket. När det gäller ökad kunskap är landets 
samtliga kommuner med mottagande målgrupp. Berörda inom dessa 
kommuner är både beslutsfattare och tjänstemän som har det operativa 
ansvaret för mottagandet.  
 
Övergripande målsättning med projektet: 

- ett tydliggörande av uppgifts- och ansvarsfördelning inom den 
nationella mottagningsstrukturen (klart 30/3-2010), 

- en förstudie som ska ge bättre beslutsunderlag för det fortsatta 
förbättringsarbetet (klart 30/6-2010), 

- en nationell handlingsplan för att förbättra mottagandet (klart 31/12-
2010), 

- utvecklad kunskap om syftet med mottagandet (klart 31/3-2011). 
 
Projektet består av två operativa delar: 1. Framtagande av den gemensamma 
handlingsplanen för ett värdigt mottagande, samt 2. Kunskap och 
kompetensutvecklingsinsats för berörda kommuner. 
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Etappmål: 
1. Handlingsplan för ett värdigt mottagande 
 
1.1 Förstudie 

- att få fram en fördjupning av hur kommande förbättringsarbete ska 
genomföras med förslag på planering, förankring, genomförande och 
avslutning, 

- att genomföra en djupare analys om de framgångsfaktorer som 
behövs för att förbättringsåtgärderna ska lyckas, 

- att diskutera och planera med projektägare och projektpartner 
angående uppgift och ansvarsfördelning.  

 
1.2 Handlingsplan 

- utvecklande av en samarbetsstruktur på nationell, regional och 
lokalnivå, 

- utvecklande av modellområden. 
 
2. Kunskap om syftet med mottagandet 

- revidering av gemensamt dokument för mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar, 

- framtagande och genomförande av fördjupningsutbildning till 
kommuner som har barn (konsolideringsutbildning) genom 
överenskommelse eller via sk EBO-boenden, 

- framtagande och genomförande av en introduktionsutbildning för de 
kommuner som tecknar överenskommelse om mottagande, 

- upprättande av en webbportal för information och kunskapsspridning, 
- erfarenhetsutbyte med andra länder, 
- samarbete och tre gemensamma erfarenhetsseminarier med pågående 

ERF-projekt.  
 
Projekttid: 
2010-01-01–2011-03-31 
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