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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Västerås stad genomfört en granskning som syftar till att 
bedöma om staden har en tillräcklig beredskap för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 
 
Bakgrunden till granskningen är att det är en stor ökning av antalet ensamkommande  
flyktingbarn till Västerås stad i år liksom i många andra av landets kommuner.  

Det är flera aktörer inom kommunen som har ansvar att ge stöd till ensamkommande flyk-
tingbarn. Individ- och familjenämnden är stadens företrädare i de avtal som staden ingår med 
Migrationsverket om flyktingmottagande. Socialtjänsten ansvarar för att utreda de ensam-
kommande barnens behov och besluta om placering i familjehem eller HVB hem. proAros 
driver tre boenden där ensamkommande barn bor.  

Överförmyndaren utser god man för ensamkommande flyktingbarn under tiden som barnet 
är asylsökande. Uppdraget upphör när barn fått permanent uppehållstillstånd då utses en 
särskilt förordnad vårdnadshavare.  Asylsökande barn har samma rätt till utbildning som barn 
bosatta i Sverige. Grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
svarar för att staden uppfyller detta krav. 
 
Ett fungerande mottagande kräver ett väl fungerande samarbete mellan berörda aktörer 
både inom staden samt med landstinget, Länsstyrelsen, VKL m.fl. Samarbetet såväl internt 
som externt mellan de som möter och ger stöd till de ensamkommande barnen är utvecklat. 

 
Att det är svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare påverkar mottagandet av de  
ensamkommande barnen. Det finns en stor medvetenhet om vilka negativa konsekvenser 
detta kan få och vilka åtgärder som fordras. Individ- och familjenämnden har förstärkts verk-
samhetens resurser så att personalförstärkningar kunnat ske. Den nybildade enheten inom 
Socialkontor Barn och Ungdom har inlett ett systematiskt utvecklingsarbete. Det är angeläget 
att detta fullföljs som planerat. 
 
Vi bedömer att staden har en tillräcklig beredskap för att möta den ökade inströmningen.  
 
Vi ger följande rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
 
Individ- och familjenämnden 
 

 Utveckla det strukturella samarbetet mellan de verksamheter som möter ensam-
kommande flyktingbarn inom staden. 

 Se över strukturen för mötena mellan Socialkontor Barn och Ungdom och HVB  
boendena. 

 Se över hur stödet till ensamkommande ungdomar mellan 18 och 21 år kan utvecklas 
för att möta ungdomarnas behov. 

 Se tillsammans med grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnderna över hur samarbetsformerna mellan skolorna och socialtjänsten ska vara 
utformade för att förenkla samarbete. 

 
Överförmyndarnämnden 

 Identifiera vilka utbildningsbehov och vilket stöd de gode männen behöver. 
 



 

2 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Med ensamkommande barn avses personer mellan 0-18 år som söker asyl i Sverige och 
som är skilda från båda sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Antalet asylsökande 
barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare har ökat kraftigt 
2014-2015. De flesta av dem är i sena tonåren. 

Migrationsverket har huvudansvaret för asylprövningen och tecknar överenskommelser med 
kommunerna om platser för mottagandet. Kommunerna har ansvar för boende, omsorg och 
skola. När Migrationsverket anvisat en kommun anses barnet vistas i kommunen enligt den 
mening som avses i 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Det är flera aktörer såväl inom som utanför 
kommunen som har ansvar att ge stöd till ensamkommande barn. 

Revisorerna har granskat stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn tidigare.  
År 2010 genomfördes en granskning som visade att de ensamkommande barnen erbjöds ett 
mångfacetterat stöd. Berörda verksamheter hade god kompetens för att kunna erbjuda varje 
barn ett ändamålsenligt och individuellt anpassat stöd. Styrningen av mottagandet av  
ensamkommande barn i staden bedömdes vara ändamålsenlig, främst på grund av så få 
barn mottagits. Samtidigt väntades år 2010 en ökning av antalet barn, vilket revisorerna  
bedömde kunde fordra specifika mål och riktlinjer för bland annat samverkan samt uppfölj-
ning av arbetet för säkra kvalitet. 
 
Revisorerna har även granskat stadens flyktingmottagande vid flera tillfällen (2004, 2010, 
2014). Slutsatserna från den senaste granskningen var att det fanns en bra beredskap i  
staden för att ta emot ett växande antal flyktingar.  Inom samtliga skolverksamheter fanns 
möjlighet att ta emot en växande flyktinggrupp, även om det kunde uppstå kö till förskole-
plats. Den största svårigheten som framkom i granskningen var att få fram tillräckligt med 
bostäder. Bedömningen var att ansvariga nämnder och kommunstyrelsen bedriver ett aktivt 
arbete för att hitta lösningar på bostadsfrågan.  
 
Eftersom antalet barn som kommer själva till Sverige och Västerås väntas öka vill revisorer-
na göra en förnyad granskning av stadens mottagande av denna grupp. 

1.2. Syfte 

Granskningens syfte är att bedöma om staden har en tillräcklig beredskap för att ta emot  
ensamkommande flyktingbarn.  

1.3. Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns mål och dokumenterade rutiner och/eller riktlinjer för mottagandet? 
 Är roller och ansvar mellan och inom de förvaltningar som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn tydligt? 
 Vilket stöd erbjuds barnen? 
 Hur sker samverkan mellan olika verksamhetsområden inom staden? 
 Hur sker samverkan med andra myndigheter och aktörer utanför staden? 
 Hur följs stödet, inklusive samverkan mellan olika aktörer, upp för att säkerställa att  

de ensamkommande flyktingbarnens behov tillgodoses? 
 Vilken återrapportering sker till berörda nämnder? 
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1.4. Revisionskriterier 

På internationell nivå är det främst Barnkonventionen, EG-rätten och gemenskapens gemen-
samma asylpolitik som berör ensamkommande flyktingbarn. Granskningen tar sin utgångs-
punkt i dessa bestämmelser samt i svenska lagar och föreskrifter och kommunens egna mål: 
 
 Lag om mottagning av asylsökande (1994:137) 
 Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) 
 Socialtjänstlagen (2011:453) 
 Socialstyrelsens vägledning för mottagande av ensamkommande barn 
 Skollagen (2010:800) 
 Förordning 2001:976 om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för  

asylsökande barn m.fl. 
 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, Skolverket 
 Introduktionsprogrammet språkintroduktion, vägledning från Skolverket 

1.5. Ansvariga nämnder 

Granskningen avser grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, individ- 
och familjenämnden, överförmyndarnämnden och proAros styrelse.  

1.6. Avgränsning 

Granskningen belyser samverkan mellan nämnder och med myndigheter som har till uppgift 
att ge stöd till ensamkommande flyktingbarn. Den omfattar inte samverkan med frivillig-
organisationer som har frivilliga åtaganden mot denna grupp. 

1.7. Metod 

Granskningens genomförande baseras på intervjuer och genomgång av relevant  
dokumentation (se källförteckning). Intervjuer har genomförts med: 

Strateg vid sociala nämndernas förvaltning, förvaltningschef och handläggare vid överför-
myndarförvaltningen, vikarierande chef Socialkontor barn och ungdom, utredare, familje-
hemsekreterare samt inhyrs konsulent vid enheten som arbetar med ensamkommande barn, 
nytillträdda chefen för enheten som arbetar med ensamkommande barn inom Socialkontor 
Barn och Ungdom, chef för integrationsenheten, ansvariga för boendena Iggeby respektive 
Adelsö, chef för Centrum för tvåspråkighet, chef för Arenan, sex gode män samt fyra ensam-
kommande flyktingbarn.  Intervjuerna med de ensamkommande flyktingbarnen har i tre fall 
skett med stöd av tolk. 

Härutöver har intervjuer skett med projektledare på VKL, utredare på Länsstyrelsen samt 
verksamhetschef Asyl- och Integrationshälsan Landstinget Västmanland. 

Elisabeth Löf har varit kontaktrevisor i denna granskning. 

1.8. Kvalitetssäkring 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har intervjuade, med undantag av de ensamkommande 
flyktingbarnen, beretts möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet för att säker-
ställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Skriftliga bekräftelser 
på att de intervjuade mottagit rapporten och fått denna möjlighet har inhämtas från de i 
intervjuade med undantag av två gode män som vi trots upprepade försök inte kunnat nå.   
All korrespondens kring faktakontrollen arkiveras.  
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2. Fakta om ensamkommande flyktingbarn 

2.1. En kraftig ökning 

År 2004 sökte 388 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige att jämföra med 7049  
år 2014. Migrationsverkets prognos för första halvåret 2015 är en ökning med 85 % mot 
samma period 2014. I dagsläget har 222 kommuner överenskommelser med Migrations-
verket om platser för asylsökande ensamkommande barn. Sedan 1 januari 2014 har Migrat-
ionsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn till kommuner som saknar överens-
kommelse samt anvisa fler barn än vad som överenskommets. Allt fler barn (cirka en tredje-
del) anvisas till en kommun där det finns en släkting eller annan närstående, dessa kommer 
utöver avtalade platser. Bristen på asylplatser är stor.  

Majoriteten av de ensamkommande barnen som ansöker om asyl beviljas permanent uppe-
hållstillstånd (PUT). Under 2013 var den genomsnittliga handläggningstiden 121 dagar, för 
2015 är den vid rapportens skrivande 185 dagar. Enligt Socialstyrelsen leder beslutet om 
uppehållstillstånd, oavsett om det är positivt eller inte, ofta till någon form av krisreaktion. 
Barnen är således i fortsatt behov av personligt stöd och omsorg även efter att de fått  
besked om uppehållstillstånd. 

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för kommunernas arbete med ensamkommande 
flyktingbarn. Där framgår att barnen behöver boende, utbildning eller övning i ett yrke samt 
ett individuellt anpassat stöd för att klara sig bra. Det är vanligt att barnen har upplevt svåra, 
stressande situationer i ursprungslandet, under flykten och även vid ankomsten i mottagar-
landet. Dessa barn är en högriskgrupp som behöver identifieras tidigt och erbjudas speciali-
serade stöd- och behandlingsinsatser 

2.2. Delat ansvar 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är ett delat ansvar mellan stat, landsting och 
kommun vilket beskrivs i nedanstående bild. 
. 

 

Kommunen ska säkerställa att barnet får det stöd och den hjälp det behöver i enlighet med 
socialtjänstlagen. Asylsökande barn har samma rätt till utbildning som barn bosatta i Sverige. 
Hemkommunen är skyldig att ta emot barnet i det offentliga skolväsendet så snart det be-

döms vara lämpligt med hänsyn till barnet. Det bör ske inom en månad från ankomsten.
1  

                                                
1
 Förordning 2001:976 om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. 
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Ett antal bestämmelser i skollagen är av särskild betydelse för ensamkommande flyktingbarn 
som Skolverket specificerat i allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.  

Sedan 2011 finns gymnasieprogrammet språkintroduktion för nyanlända elever i gymnasie-
åldern. Utbildningen har en tyngdpunkt i svenska språket och syftet är att eleverna efter 
språkintroduktion ska gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Utbildningen 
motsvarar heltidsstudier. Enligt skollagen ska språkintroduktionen följa en plan som beslutas 
av huvudmannen. Den ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll 
och anpassas efter varje elevs behov och förmåga.  

Migrationsverket kompenserar kommunen genom en schablonersättning för kostnader under 
tiden som barnet är asylsökande samt för barn som fått uppehållstillstånd. Det utgår en 
schablonersättning för alla barn som finns på avtalade platser, både asylplatser och PUT-
platser. Schablonen ska räcka till bland annat boende, omvårdnad, handläggningsresurser, 
vissa skolkostnader samt kostnader för god man. För barn som bor hos släktingar återsöks 
hos de faktiska kostnaderna hos Migrationsverket. 

Landstinget ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den 
fysiska. Landstinget ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande barn och 
barn som redan vid ankomsten till Sverige har uppehållstillstånd (exempelvis anknytnings-
barn). Det gäller även för barn som undanhåller sig verkställighet av avvisnings- eller utvis-
ningsbeslut. Landstinget får ersättning av staten för denna vård. 

Samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att åstadkomma insatser som svarar mot 
barnets eller den unges behov. Detta betonas i skriften ”Ett gemensamt ansvar för ensam-
kommande barn och ungdomar” som tagits fram av Migrationsverket, Länsstyrelserna,  
Socialstyrelsen, Skolverket och SKL. Samverkan behöver organiseras såväl övergripande 
som individuellt runt barnet, enligt nämnda organisationer, och inkludera ideella organisat-
ioner och privatpersoner i barnets nätverk. 

3. Stadens styrning  

3.1. Regional överenskommelse och avsiktsförklaring  

I Västmanlands län har samtliga tio kommuner kommit överens om att ta emot flyktingar.  
En regional överenskommelse undertecknades år 2008 av Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), kommunerna, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Västmanland, Migrationsverket och Försäkringskassan. Syftet med överens-
kommelsen är att stärka och tydliggöra samarbetet mellan de undertecknande parterna.  
De övergripande målen är: 
 
 att förvärvsgraden ökar för flyktingar 
 att flyktingar snabbare kommer i arbete 
 att flyktingar får arbete i nivå med den egna kompetensen 
 att introduktionen för barn och ungdomar säkerställer delaktighet och en snabb  

integration i samhället 
 att flyktingens hälsa beaktas i introduktionen 

Insatserna ska vara jämlika för kvinnor och män. Barn och ungdomars skolundervisning  
och situation måste uppmärksammas, bland annat genom metodutveckling och kompetens-
spridning.  
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För närvarande pågår arbetet med att bygga ut och förnya överenskommelsen som gällde 
t.o.m. 2014. Det sker i en arbetsgrupp under ledning av Länsstyrelsen med representanter 
från berörda aktörer, t.ex. integrationsenheter, boenden, Arbetsförmedlingen och Migrations-
verket. Ett förslag beräknas vara klart våren 2016. 
 
År 2010 undertecknade ovanstående parter en avsiktsförklaring. Där framgår att arbetet ska 
samordnas av VKL och Länsstyrelsen. Det finns en styrgrupp med företrädare för samtliga 
parter. Ordförande är representant för Länsstyrelsen. Styrgruppen utser arbetsgrupper.  
Förslag på samarbeten förankras i VKL:s lärande- och arbetsmarknadsberedningen samt 
socialberedningen och förs vidare till VKL:s styrelse. Därmed får respektive kommunstyrelse 
samt Landstingets styrelse ta del av förslagen inför beslut och för att sedan omsättas till  
ordinarie verksamhet. 
 
Inom ramen för avsiktsförklaringen deltog Västmanlands län, som ett av fem län, i SKL:s 
projekt ”Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd”, vilket ledde till nya 
samverkansformer, som presenteras närmre i avsnitt 6.2. 

3.2. Överenskommelse med Migrationsverket 

Staden har, genom individ- och familjenämnden, en överenskommelse med Migrations-
verket, om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  År 2014 var antalet asylplatser  
17 men staden tog emot 70 ensamkommande flyktingbarn, att jämföra med 29 år 2013.  
 
Hösten 2014 planerades för 34 asylplatser innevarande år men i slutet av november stod det 
klart att platsbehovet var större p.g.a. av den ökade tillströmningen.  Överenskommelsen för 
2015 omfattar därför 54 platser för asylsökande barn och 43 platser för barn med permanent 
uppehållstillstånd. PUT-platserna ökar varefter barnen får uppehållstillstånd och lämnar sin 
asylplats till en ny ungdom. Det är en genomströmning av barn och takten styrs av hand-
läggningstiden på Migrationsverket. Det innebär att det totala antalet barn som kommer i 
enlighet med avtalet är fler än antalet platser. Utöver de avtalade platserna tar staden även 
emot barn som har anknytning och som kommer direkt till sina släktingar. 

3.3. Strategisk plan för Västerås stad 2012 – 2015 

Tre övergripande målområden i den strategiska planen berör målgruppen ensamkommande 
barn, direkt eller indirekt: 
 
 Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i arbete 
 Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö 
 Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås 

3.4. Nämndspecifika mål  

Individ och familjenämnden har följande mål som bl.a. berör ensamkommande  
flyktingbarn:  
 

 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor.  
Till målet hör åtagandet att nämndens verksamheter ska samverka med andra  
myndigheter och organisationer för tidig upptäckt och för att främja fysisk och psykisk 
hälsa bland unga. 

 Insatser för barn, unga och deras familjer ska i första hand erbjudas i Västerås. 
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 Barn och unga som är placerade i samhällsvård ska ges samma förutsättningar som 
andra barn och unga att växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. 

 Nyanlända flyktingar ska inom etableringsperioden två år på snabbaste sätt uppnå 
delaktighet i samhället och egen försörjning. 
En av målets indikatorer är att andelen barn som deltar i fritidsaktiviteter under  
etableringsperioden ska öka. 
 

Grundskolenämnden respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnderna har i  
likhet med invid- och familjenämnden inga specifika mål för gruppen ensamkommande barn 
men flertalet mål berör denna grupp direkt eller indirekt. Här följer några exempel: 
 

 Alla elever ges förutsättningar att nå målet minst godkänt i samtliga kurser utifrån  
deras individuella utvecklingsplaner.  

 Ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg ska ges möjlighet till kunskapslyft 
till och med de är 25 år.  

 Utveckla och stärka det svenska språket samt modersmålet för barn med utländsk 
bakgrund.  

 
Överförmyndarnämnden har som mål att inom tre arbetsdagar förordna god man  till  
ensamkommande flyktingbarn. Härutöver rör flera av nämndens mål berör denna grupp bl.a. 
”Rekrytera tillräckligt många personer till god man- och förvaltaruppdragen för att tillgodose 
behoven av ställföreträdare och stödja dem med information och utbildning för uppdragen”  
 
Ett av proAros mål 2015 är att utveckla mottagandet av nyanlända flyktingar. 
 

4. Stödet till ensam kommande flyktingbarn 

4.1. Individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden är stadens företrädare i de avtal som staden ingår med Migrat-
ionsverket om flyktingmottagande. Direktör och strateg vid sociala nämndernas förvaltning 
har årligen förhandlingar med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar tillsammans med Arbetsför-
medlingen fram en kvot för flyktingmottagandet som baseras på kommunernas befolknings-
mängd samt strukturella faktorer som bostäder, arbetstillfällen etc.  
 
Socialtjänsten ansvarar för att utreda de ensamkommande barnens behov och besluta om 
placering i familjehem eller HVB hem. Barnen ska ges omvårdnad och stöd under uppväxten 
för att som vuxna kunna leva att självständigt liv. När barnet blir myndigt kan det efter beslut 
placeras i utslussningslägenhet. Enligt socialtjänstlagen ska stöd ges till ungdomar till de är 
18 och stöd kan därefter erbjudas utifrån behov tills ungdomen fyllt 21 år men det förutsätter 
att denne ger sitt medgivande, annars upphör socialtjänstens ansvar på myndighetsdagen.  

Mottagande och utredning av barnens behov 

Alla barn som vistas i kommunen utan vårdnadshavare ska anmälas till socialtjänsten.  
Socialkontor Barn och Ungdom har sedan april 2015 en enhet som arbetar med ensam-
kommande barn, tidigare var det ett team inom kontoret. Med den organisatoriska föränd-
ringen riktar nämnden ökad uppmärksamhet på målgruppen. Härutöver har det skett en  
resursförstärkning, nya tjänster har inrättats. 
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Enhetschefen tillträdde i slutet av april. Idag finns fem socialsekreterare samt en konsulent. 
Utöver detta har rekrytering inletts av ytterligare tre socialsekreterare. Här finns också tre 
familjehemssekreterare, varav en tjänst är vakant, samt en administrativ resurs som arbetar 
med återsökning av medel från Migrationsverket. Också här sker en utökning med ytterligare 
en administrativ tjänst. Slutligen finns en flyktingsamordnare.  Bemanningen bedöms vara 
fulltalig tidig höst.  

Per den 20 augusti 2015 har enheten 150 aktuella barn.  

Information om anvisade ensamkommande barn kommer via fax från Migrationsverket. De 
barn som ankommer till staden på egen hand får ofta kontakt med socialtjänsten via Polisen. 
Så snart information om ett nytt barn kommit träffar en socialsekreterare barnet, ofta tillsam-
mans med en familjehemssekreterare, och en utredning inleds. Utredningen baseras på 
BBIC (Barns Behov I Centrum). Den metoden tillämpas för alla barnutredningar. Vägledning-
en som Socialstyrelsen tagit fram för utredning av ensamkommande barn uppges vara ett 
stöd.  

 Ett omfattande kvalitetsarbete har inletts inom flyktingenheten, en kvalitetsgrupp har tillsatts 
och samtliga medarbetare är engagerade i att ta fram riktlinjer, rutiner och checklistor m.m. 
som ska ligga på intranätet. Arbetet ska ses som kompletteringar till befintliga målgrupps-
anpassade rutiner som tillämpas inom barnavårdsarbetet i socialtjänsten.  Det handlar t.ex. 
om rutiner för familjeåterförening och för arbetet med särskilt förordnad vårdnadshavare. 

När ett barn beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd är en av de första  
åtgärderna att individ- och familjenämnden väcker talan hos Tingsrätten om att det finns be-
hov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denne utses till följd av att föräldrar är varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden. Uppdraget är att ta tillvara barnets personliga intressen och 
tillgodose behov av omvårdnad, trygghet och god fostran. Uppdraget löper till barnet fyller  
18 år eller till den dag vårdnadshavaren återfår vårdnaden av Tingsrätten. Att vara särskilt 
förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man, vilket  
beskrivs nedan.  

Det är viktigt att de som arbetar med ensamkommande barn har kunskap om situationen i 
barnens hemländer, den miljö de kommer ifrån samt hur det är att komma till det nya landet 
för att kunna arbeta på ett genomtänkt sätt för en bra etablering i Sverige. Att kunna ställa 
rätt frågor på rätt sätt för att skapa trygghet och bygga tillit kräver ett genomtänkt förhåll-
ningssätt, enligt intervjuade. 

Utredningen ska vara klar inom tre månader men det kravet uppfylls inte alltid. Av intervjuer-
na framgår att det nu vidtas åtgärder för att uppfylla lagens krav. En vårdplan upprättas för 
varje barn som åtföljs av en genomförandeplan som upprättas av boendet för de barn som 
placeras på HVB hem (Hem för Vård och Boende). Pojkar från 15 år placeras ofta på HVB 
hem, yngre barn och flickor i familjehem.  
 
I juni 2015 är drygt 30 barn placerade i familjehem, den absoluta majoriteten hos släktningar. 
Alla potentiella familjehem utreds, även de som är släkt med barnet. Släktingar ska utredas 
efter samma kriterier som andra familjehemsföräldrar. Detta är ett förbättringsområde enligt 
intervjuade. Idag görs utredningar av släktingar men inte alltid i den omfattning som bör ske. 
Familjehemssekretaren har kontakt med familjen och uppföljning av placeringen sker minst 
två gånger per år. 
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Av intervjuerna framgår att det generellt är svårt att rekrytera familjehem, framförallt till tonå-
ringar. Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta familjehem. Det sker genom annonsering och 
rekryteringsträffar samt riktad information till invandrargrupper som är etablerade i Sverige. 
De som själva har erfarenhet av att komma till Sverige från andra kulturer kan vara mycket 
bra som familjehem, enligt ett par intervjuade. Nackdelen är om de har svaga kunskaper i 
svenska och om de behöver omfattande information för att förstå vad det innebär att vara 
familjehem.  

Nya familjehem erbjuds utbildning som de flesta deltar i. Det sker i samarbete med familje-
hemssenheten inom förvaltningen. Utbildning och stöd till familjehem, t ex att erbjuda delta-
gande i nätverk, är ett viktigt förbättringsområde enligt intervjuade.  

Barnen har kontakt med socialtjänsten tills de blir myndiga. Flera barn, även de som inte har 
en social problematik, har behov av fortsatt kontakt med socialtjänsten. Detta är ett utveckl-
ingsområde enligt ett par intervjuade som anser att det stöd som ges idag till ungdomar  
mellan 18 och 21 år är bristfälligt. Individ- och familjenämnden beslutade i mars 2015 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för att kunna förbereda ungdomarna 
inför vuxenlivet. 

Intervjuade ungdomar upplever kontakten med socialtjänsten som god, men begränsad. 

Rapportering 

Nämnden för information om verksamheten för ensamkommande flyktingbarn i samband 
med delårs- och årsuppföljning. Med tanke på det ökade antalet barn har nämnden både i år 
och föregående år fått mer frekvent information och diskuterat verksamheten för denna mål-
grupp vid flera tillfällen. Som framkommit har det resulterat i resursförstärkning och omorga-
nisation. En uppföljning av hittills mottagna barn och resultat vid avslut har påbörjats och 
förväntas vara klar till bokslut. 

4.2. proAros  

Integrationsenheten 

Enligt avtalet med individ- och familjenämnden har enheten följande uppdrag för samtliga 
nyandlända barn, däribland ensamkommande:  
 

 Informera och knyta kontakter med civilsamhället, i synnerhet föreningar som  
bedriver kulturella- och idrottsliga aktiviteter.  

 Agera samverkande med dessa föreningar så att nyanlända barn kan ta del av  
deras utbud, samt verka för att nyanlända barns deltagande vidmakthålls.  

 Aktivt uppsöka nyanlända barn i avsikt att introducera dem i civilsamhället  

 
I avtalet betonas barnperspektivet. I avtalet regleras även vilka rapporter som ska lämnas  
till sociala nämndernas förvaltning och ytterst individ- och familjenämnden som beställare. 
proAros styrelse får information om verksamheten i samband med delårs- och årsuppfölj-
ning. Det sker ingen specifik uppföljning av ensamkommande flyktingbarn. 
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Boenden 

Nämnden har avtal med fyra boenden i staden, varav tre drivs av proAros. Två av dem vid 
Adelsö och ett vid Iggeby. Härutöver köps platser på andra boenden och det förekommer att 
barn, p.g.a. platsbrist, placeras i annan kommun. En upphandling pågår för närvarande om 
ytterligare 36 platser. Enligt intervjuade är det svårt att hitta boenden när ungdomarna blir 
myndiga. 
 
Dagens boenden kan inte tillgodose behoven när antalet barn ökar. Det totala platsbehovet 
uppskattas till: 

 
 39 i familjehem 
 115 i HVB 
 18 i utslussningslägenheter 
 38 släktplaceringar 

 
Det saknas cirka 55 platser i HVB, inklusive utslussningsplatser (innan den pågående upp-
handlingen) och det saknas minst 15 familjehem. Individ- och familjenämnden har uppmärk-
sammat kommunstyrelsen på behovet av bostäder för flera av nämndens målgrupper,  
däribland ensamkommande flyktingbarn. Det är svårt att hitta boenden när ungdomarna blir 
myndiga. 
 
Uppdragen till boendena löper under ett år och träffas mellan individ- och familjenämnden 
och proAros (för de som drivs i stadens regi). I uppdragen klargörs bl.a. vilka lagar, mål och 
riktlinjer som ska följas, ersättning, kvalitet och uppföljning, chefens och medarbetarnas  
kunskap, samverkan och att genomförandeplaner ska upprättas för varje ungdom. 
 
De som arbetar på boendena har olika utbildningsbakgrund. Här finns socionomer, beteen-
devetare, fritidspedagoger och förskolelärare. När ungdomarna kommer sker kommunikat-
ionen med stöd av tolk, som successivt avvecklas i takt med att ungdomarna utvecklar sin 
kunskap i svenska språket. En del medarbetare vid boendena har språkkunskaper så att de 
kan kommunicera direkt med barnen. 
 
Av intervjuerna framgår att samtliga ungdomar har aktuella genomförandeplaner som upp-
rättas tillsammans med ungdomen och god man. Alla ungdomar har en fritidsaktivitet som 
boendena betalar. Grupporienterade aktiviteter uppmuntras där ungdomarna träffar jämn-
åriga som är etablerade i Sverige. Ungdomarna som bor vid Adelsö besöker regelbundet 
fritidsgården. Intervjuade ungdomar vid Iggeby besöker ofta Växhuset, där olika kommunala 
verksamheter, ideella föreningar och studieförbund samlas, bland annat kulturskolan.  
Intervjuade ungdomars upplevelse av boendet är bra men har önskemål om tätare kontakt-
samtal i början vid ankomst samt mer löpande information om möjliga sociala kontaktytor och 
aktiviteter. 

4.3. Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden utser god man för ensamkommande flyktingbarn under tiden som 
barnet är asylsökande. Godmanskapet är en temporär lösning i avvaktan på beslut om  
uppehållstillstånd eller utvisning. Uppdraget som god man upphör när barn fått permanent 
uppehållstillstånd och särskilt förordnad vårdnadshavare tillsatts (men fortsätter under tiden 
tingsrätten handlägger ärendet), när barnet varaktigt lämnat landet eller om föräldrarna 
kommer till landet, annars per automatik när barnet fyller 18 år.  
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Den gode mannen inträder i vårdnadshavarens ställe och ansvarar för barnets personliga, 
ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Den gode mannen ska tillförsäkra barnet en trygg 
tillvaro under dess första tid i landet och behöver därför ha regelbunden kontakt med barnet, 
socialtjänsten, skolan, boendet, Migrationsverket osv. God man har inte försörjningsplikt eller 
ansvar för daglig omsorg.  

Den ersättning som utgår till god man under asyltiden återsöks från Migrationsverket. Efter 
barnet fått permanent uppehållstillstånd finns ett avtal som innebär att individ- och familje-
nämnden handlägger de statsbidrag som ersätter överförmyndaren för kostnader för admi-
nistration och ersättning till gode män i avvaktan på att tillförordnad vårdnadshavare tillsätts. 
 
Antalet ensamkommande barn som förvaltningen utsett god man till har ökat senaste åren. 
 

År 2011 2012 2013 2014 

Antal 20 19 31 55 

 
I maj 2015 har 79 ensamkommande barn en god man och t o m april har förvaltningen bistått 
91 ensamkommande barn under innevarande år. Förvaltningen får information om de  
ensamkommande barnen från Migrationsverket och Socialkontor Barn och Ungdom. Förvalt-
ningens handläggare träffar inte barnen utan tillser att en god man utses.  
Det är inte svårt att rekrytera gode män, enligt intervjuade. Informationsmöten har hållits för 
de som är intresserade av att vara gode män för ensamkommande barn och flera har anmält 
intresse. 
 
Förvaltningen erbjuder gode män utbildning. Alla deltar i en webutbildning som SKL tagit 
fram och VKL ska starta en utbildning för gode män under hösten 2015. Enligt intervjuade 
gode män kan utbildningarna och stödet till de som är nya i sitt uppdrag förbättras. Gode 
män har främst kontakt med överförmyndarförvaltningen när de påbörjar sitt uppdrag samt 
vid avstämning för utlägg och i specifika frågor. Kontakten beskrivs som formell och sker 
efter behov.   
 
Överförmyndarnämnden får specifik rapportering avseende ensamkommande barn i  
samband med delårsrapporter och bokslut.  
 
När ungdomen beviljas uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare ska  
utses, fortsätter god man sitt uppdrag till dess att vårdnadshavare är utsedd. Under denna 
period ändras reglerna för ersättning och utbetalning. Processen att utse vårdnadshavare 
kan ta lång tid. Intervjuade gode män upplever en konflikt mellan det stöd de vill kunna ge 
barnen under denna period och de ekonomiska ramar som ges. Då t.ex. eftersökning av  
föräldrar aktualiseras efter PUT blir god man ofta involverad trots att detta ansvar ligger hos 
andra aktörer.  
 
Enligt intervjuade ungdomar fungerar kontakten med god man bra. 

4.4. Grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Grundskola 

Origo är en del av verksamheten inom Centrum för tvåspråkighet som har en ny organisation 
sedan första januari 2015. Här arbetar en kurator och två pedagoger. Nyanlända barn har 
rätt till plats på förskola och skola på samma villkor som övriga barn. Origo tar emot alla ny-
anlända flyktingar, invandrare och asylsökande barn och ungdomar 6-16 år för kartläggning  
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inför skolplacering. År 2014 tog Origo emot 331 barn. Syrien, Afghanistan och Irak var de tre 
vanligaste länderna barnen kom från.  
 
Det förs ingen statistik över vilka av barnen som är ensamkommande. De allra flesta av de 
ensamkommande som kommer till Origo är placerade i årskurs 6-9.  
 
Origo får information om nyanlända från Socialkontor Barn och Ungdom. Första mötet med 
barnet sker inom två veckor efter att informationen kommit. Vid mötet inleds kartläggningen. 
Den följer en dokumenterad process som bl.a. innefattar psykosocial samt pedagogisk  
utredning. Verksamheten har arbetat fram ett underlag för att kartlägga läs- och skrivförmåga 
samt matematisk förmåga. Inom kort kommer Skolverket ta fram ett nationellt material för 
kartläggningarna.  
 
I kartläggningen medverkar god man och när den avslutats gör denne tillsammans med  
barnet ett aktivt skolval. Det går att välja en skola som inte har förberedelseklass men  
samtliga som är aktuella för årskurs 6-9 väljer Skiljeboskolan, Önstaskolan, S:t Ilian eller  
Nybyggeskolan, som alla har förberedelseklasser. Barn i årskurs 1-3 integreras direkt i en 
klass i det område barnet bor. Årskurs 4-5 har förberedelseklasser vid Bjurhovdaskolan, 
Trollbackaskolan och Piltorpsskolan.  
 
Från och med januari 2015 övergick ansvaret för förberedelseklasserna till rektor på de  
skolor som har förberedelseklasser. Det finns ett mycket nära samarbete mellan de rektorer 
som har förberedelseklass och Centrum för tvåspråkighet.  
Från första skoldagen får eleven språkhandledning från Centrum för tvåspråkighet. Här finns 
cirka 80 språkhandledare som tillgodoser behoven av olika språk. Rekrytering av språkhand-
ledare sker en gång per år. Rekryteringsprocessen omfattar bl.a. språktest. Inför hösttermi-
nen 2015 har skolorna anställt egna handledare i arabiska och somaliska, i samarbete med 
Centrum för tvåspråkighet.  
 
Individ- och familjenämnden ersätter grundskolenämnden för flyktingbarnen med permanent 
uppehållstillstånd som deltar i introduktionsgrupper. Ersättningen baseras på schablon från 
Migrationsverket och uppgår till 18 000 för den tid eleven deltar i introduktionsklass.  
Nämnden kan söka medel för asylsökande barn. 
 
Eleven kan ha fortsatt kontakt med kuratorn vid Origo som kan bistå med vägledning för  
elever, lärare och studievägledare. 
 
Chefen för centrum för tvåspråkighet bedömer att det finns en god beredskap inom grund-
skolan att ta emot nyanlända barn. Då HVB hemmen ligger i de östra stadsdelarna gör det 
att ett fåtal skolor tar emot ett stort antal elever. Sett till elevernas lärande och integration är 
det bra om det inte blir en stark koncentration av vissa språkgrupper, enligt denne, då  
eleverna bäst lär sig svenska om de befinner sig en i en grupp med blandade språk. 

Gymnasium 

Nyanlända ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) kommer till Arenan, som organisatoriskt 
hör till beställarverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ensamkommande 
ungdomar kommer i kontakt med Arenan efter förberedelseklass inom grundskolan, Integrat-
ionsenheten, HVB hem eller anhöriga.  
 
Arenans studie- och yrkesvägledare är den primära kontakten för ungdomen. Härutöver finns 
socionomer, förskollärare, beteendevetare och administratörer som bistår efter behov. Det 
pågår rekrytering till en tjänst som ska arbeta med språkintroduktion.  
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Arenan gör en kartläggning tillsammans med vårdnadshavare, god man, personal från HVB 
samt tolk, för att fastställa behov, mål och förväntningar.  Kartläggningen följer ett formulär 
som enheten tagit fram. Under 2013 kartlades 36 nyanlända ungdomar. Under 2014 registre-
rades 244 ungdomar för språkintroduktion och i år har 89 ungdomar registrerats. Det finns 
enligt intervjuade en god beredskap för ett ökat antal ensamkommande barn och ungdomar 
samt även för att ta emot de som inte kommer själva. 
 
Efter kartläggningen placeras ungdomen oftast i språkintroduktionsklass. Språkintrodukt-
ionsklasser finns på Carlforska respektive Rudbeckianska gymnasiet samt på tre friskolor. 
Här får ungdomarna utbildning med tyngdpunkt på svenska språket.  
 
Efter språkintroduktionsklass kan ungdomen gå vidare till annat program inom gymnasie-
skolan eller annan utbildning. På respektive skola görs en kartläggning när eleven börjar 
med pedagogisk tyngdpunkt tillsammans med eleven, vårdnadshavare eller personal från 
Arenan.  
 
Av intervjuerna framkommer att det pågår ett arbete vid språkintroduktionsklasserna för att 
utveckla möjligheterna att kombinera studierna med yrkesutbildning. Idag erbjuds utbild-
ningsmöjligheter inom bygg, vård samt restaurang. Nyanlända ungdomar som fyllt 18 år  
faller inte inom ramen för Arenans ansvarsområde, utan betraktas som vuxna. Arbetsför-
medlingen ansvarar då för etableringsinsatser, något som den enskilde individen kan  
uppleva som negativt enligt intervjuade. 
 
Individ- och familjenämnden ersätter gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för grundläg-
gande utbildning i svenska för flyktingungdomar i gymnasieåldern som fått permanent uppe-
hållstillstånd samt för de som deltar i introduktionsgrupper. Nämnden kan återsöka medel 
från Migrationsverket för de som är asylsökande. Ersättningen uppgår till 28 800 kr och bas-
eras på schablon från Migrationsverket. 
 
De intervjuade gode männen och ungdomarna upplever att kontakten med skolan fungerar 
bra. 

Rapportering 

Det sker ingen specifik rapportering till de pedagogiska nämnderna för målgruppen ensam-
kommande flyktingbarn. Flera mål som nämnderna beslutat om berör dessa barn och de följs 
upp och resultaten rapporteras till nämnderna. I de pedagogiska nämndernas verksamhets-
berättelse för 2014 beskrivs kortfattat den organisatoriska förändringen inom Centrum för 
tvåspråkighet där förberedelseklasser flyttat ut till flera skolor för att möjliggöra tidigare  
integrering. 

4.5. Intervjuades syn på roller och ansvar 

De intervjuade anser att det är tydligt vem som ansvarar för vad inom staden. När det är en 
kraftig ökning av antalet barn kan det dock finnas behov av att snabbt förvissa sig att alla 
berörda agerar och ger det stöd som barnen behöver. En ökad tillströmning ökar också  
behovet att av att hålla sig a jour med vad som händer. 
 
De intervjuade gode männen anser också att roller och ansvar är tydliga inom staden.  
Intervjuade ungdomar tycker det är tydligt vart de kan vända sig med olika frågor. 
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5. Samverkan  

5.1. Inom staden 

Centrum för tvåspråkighet 

Verksamheten har ett mycket nära samarbete med skolorna som tar emot nyanlända, bl.a. 
genom att enhetens språkhandledare arbetar på skolorna. 
 
Enhetschefen har nyligen skapat ett nätverk med rektorer som kommer ta över ansvaret för 
introduktionsklasserna. Det ska träffas två gånger per termin och kommer bl.a. att arbeta 
med likvärdighet och pedagogiska frågor. Det finns även nätverk för lärare som undervisar i 
svenska som andra språk.  

Arenan 

Verksamheten har ett nära och väl fungerande samarbete med de verksamheter i staden 
som möter nyanlända och däribland ensamkommande barn, enligt intervjuad. Under året har 
Arenan påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med gymnasieskolorna kring uppfölj-
ningsparametrar. Samarbetet mellan Arenan och skolorna uppges fungera mycket bra.  

Överförmyndarverksamheten 

Företrädare vid förvaltningen har ett kontinuerligt samarbete med Socialkontor Barn och 
Ungdom. De deltar på möten en gång om året som strateg vid sociala nämndernas förvalt-
ning bjuder in till för de verksamheter i staden som arbetar med ensamkommande flykting-
barn.  

Socialkontor Barn och Ungdom 

Vikten av att ha en utvecklad samverkan betonas av de intervjuade. Det gemensamma målet 
är att barnen ska bli integrerade. Olika funktioner bidrar utifrån sina respektive uppdrag. 
Ibland uppges det vara förvirrande för barnen att förstå vem som gör vad varför alla behöver 
bli bättre på att förklara vad man bidrar med. 
 
Socialsekreterarna på Barn och Ungdom har regelbundna möten en gång per månad med 
HVB hemmen. På mötena pratar de om enskilda barn. Mötena bidrar till att utveckla en  
gemensam syn på barnen och vilket stöd de behöver. Det sker också erfarenhetsutbyten  
om arbetssätten vid boendena. Socialsekreterarna har även ett nära samarbete med lands-
tingets Asylhälsa. Båda dessa samarbeten upplevs fungera bra av de intervjuade.  
 
Det förekommer att socialsekreterare har möten med Origo, det är mindre vanligt att de har 
möten med Arenan. Samspelsformerna mellan skolan och socialtjänsten bör ses över, enligt 
ett par intervjuade. Praktiskt är det svårt att samarbeta med alla rektorer vid de skolor där 
barnen går. 
 
Intervjuade gode män beskriver samarbetet med socialtjänsten som överlag bra. Ökad  
arbetsbelastning och som följd byte av handläggare har inneburit färre kontakter och mer 
generella svar på frågor. De upplever att handläggarna prioriterar kontakten med ungdomar-
na i den mån det är möjligt. Den bristande personkontinuiteten leder till ökad osäkerhet för 
ungdomarna. 
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proAros boenden 

Medarbetarna vid boendena samarbetar i första hand med socialtjänsten. De intervjuade 
beskriver att samarbetet fungerat bra men försämrats det senaste året p.g.a. av hög  
personalomsättning inom Socialkontor Barn och Ungdom. Tidigare var det ett systematiskt 
samarbete med veckovisa träffar. I mars genomfördes dock en gemensam planering under 
en halv dag. Då beslöts att boendena ska skicka månadsrapporter till Socialkontor Barn och 
Ungdom istället för att som tidigare träffas. Ett mer utvecklat samarbete såsom tidigare efter-
lyses av de intervjuade. 
 
De som arbetar vid boendena träffar inte socialsekreterarna under utredningstiden lika  
frekvent som tidigare. De möter barnen dagligen och lär känna dem vilket gör att de kan  
bidra med information som kan vara värdefull i utredningsarbetet. De intervjuade vid boen-
dena upplever att de bedömningar som socialsekreterarna gör idag är mer generella. 
 
Boendena har ett nära samarbete med gode män, som bl.a. bjuds in till boendena.   
Samarbetet uppges fungera bra. Boendena har kontinuerliga kontakter med Asylhälsan. 

5.2. Med aktörer utanför staden 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har sedan 2011 i uppdrag att under Migrationsverkets ledning förhandla med 
kommunerna om platser för mottagande av ensamkommande barn. Inom ramen för uppdra-
get har Länsstyrelsen en nära och regelbunden dialog med kommunerna, både med besluts-
fattare och på chefs- och handläggarnivå. Länsstyrelsen har även ansvaret för samverkan 
mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer på regional nivå i syfte att skapa en bättre 
samordning av insatser för nyanlända och ensamkommande barn.  
 
Länsstyrelsen samordnar och stödjer flera regionala forum där frågor om ensamkommande 
barn behandlas. Regionalt integrationsråd och Chefsgrupp integration behandlar samtliga 
integrationsfrågor. Chefsgruppen integration består av representanter från Arbetsförmedling-
en, kommunerna, Asyl- och integrationshälsan samt Migrationsverket. Regionalt integrations-
råd leds av landshövdingen, inbjudna är kommunchefer, kommunalråd, chefstjänstemän på 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, landstinget och Västmanlands 
kommuner och landsting. Båda forumen träffas 4 gånger per år. Nätverket boendechefer och 
nätverket statsbidrag behandlar endast frågor som rör ensamkommande barn. 
 
2014 började samtliga kommuner i länet att ha ett mottagande av ensamkommande barn. 
Dessutom ökade omfattningen av mottagandet. Det har lett till att kommunerna på hand-
läggarnivå i större utsträckning efterfrågat Länsstyrelsens stöd och samordning av olika  
nätverk, t.ex. boendechefsnätverket. Boendechefsnätverket drevs tidigare av kommunerna, 
där Länsstyrelsen deltog. I och med det ökade mottagandet och fler boenden blev boende-
chefsnätverket större.  
 
Sedan 2014 träffas nätverket 2 gånger per år på Länsstyrelsen, kommunerna leder mötet 
och Länsstyrelsen deltar. Kommunerna upplever återsökning av medel som krångligt och 
administrativt tidskrävande varför nätverket ska ge stöd. Varje år anordnar Länsstyrelsen ett 
seminarium om statsbidrag tillsammans med Migrationsverket. Målgruppen är kommunhand-
läggarna. Nätverket statsbidrag bidrar idag till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kom-
munerna men tanken är också att nätverket ska ge idéer och underlag för upplägg och inne-
håll för kommande statsbidragsseminarier. 
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När Västmanlands län deltog i SKL:s projekt ”Ensamkommande barn - lokalt och regionalt 
utvecklingsstöd”, bildades ”Nyckelpersonsgruppen kring ensamkommande barn i Västman-
land”. Nätverket har utvecklats och utvidgats. Länsstyrelsen ledde nätverket till februari 2015, 
då VKL tog över den samordnande rollen. 
 
Som framgått ovan pågår arbetet med att se över den regionala överenskommelse som löpte 
2008-2014. En viktig del är att se över samverkansstrukturer, så att rätt aktörer träffas i rätt 
konstellationer. Vikten av att frågor som rör nyanlända och ensamkommande barn inte går i 
separata spår utan ses som en helhet i mottagandet betonas av intervjuad. 
 
Intervjuade upplever att samverkan och dialogen mellan olika aktörer fungerar bra. Lagänd-
ringen 2014 som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa barn efter platsbehov 
och inte antal platser i överenskommelsen kan skapa svårigheter att planera för eventuella 
utvidgade anvisningar. För att skapa bra planeringsförutsättningar är det därför av vikt att 
löpande information går ut till kommunerna och att verksamheten följs upp genom regelbun-
den dialog. 

VKL 

Västmanlands kommuner och landsting har sedan 2012 deltagit i styrgruppen för en projekt-
verksamhet kring ensamkommande barn. Projektet startade hos Länsstyrelsen, sedan  
februari 2015 drivs projektet i VKL:s regi. Målgruppen för projektet var från början endast 
ensamkommande barn, men har under åren breddats och omfattar nu även andra nyanlända 
barn och ungdomar samt till viss del vuxnas etablering i samhället. Huvudfokus inom  
projektet ligger på utbildningsfrågor.  
 
Genom projektet anordnas utbildningar och nätverksträffar för att öka beredskap, kunskap 
och samverkan i länet. Hösten 2015 kommer utbildningsdagar anordnas för skolpersonal på 
grundskola och gymnasium samt god man-utbildning och grundutbildning för olika aktörer 
kring ensamkommande barn. 
 
En referensgrupp för nyanländas skolgång har skapats med representanter från samtliga 
kommuner i länet med syfte att öka samverkan.  
Som framkom ovan är det VKL som driver nyckelpersonsgruppen, som verkar för att stödja 
och utveckla samverkan mellan olika aktörer kring ensamkommande barn i länet. Gruppen 
består av representanter från hälso- och sjukvård, boenden, socialtjänst, skola, överförmyn-
dare, frivilligorganisationer samt regionala aktörer och träffas tre till fem gånger per år. Den 
arbetar för att; tydliggöra olika aktörers ansvarsområden, öka kunskapen om varandras  
arbete och utveckla en samsyn mellan berörda grupper. Gruppen kan initiera utvecklingsar-
bete. Förslag förankras i forum med mandat att fatta beslut.  Nyckelpersonsgruppen sam-
verkar med VKL:s chefsforum, Integrationsrådet, boendechefer, integrationschefer samt 
VKL:s beredningar.   
 
På initiativ av nyckelpersonsgruppen och boendeschefsnätverket har en arbetsgrupp bildats 
som för närvarande undersöker hur en länsgemensam utvärdering och uppföljning av motta-
gandet av ensamkommande barn skulle kunna utformas. Ett förslag på uppföljningsmodell 
med IT-stöd har tagits fram. Arbetet ska förankras i berörda verksamheter i höst. 
 
Enligt intervjuad finns goda förutsättningar för samverkan och en vilja i länet att göra sats-
ningar tillsammans, särskilt då många verksamheter upplevs vara ansträngda till följd av ökat 
mottagande och har mycket att vinna på ökad samverkan över kommungränserna. Vissa 
resurser uppges kunna användas bättre i länet, t.ex. flerspråkiga personer med möjlighet att 
arbeta som modersmålslärare/studiehandledare inom skolan, som samhällskommunikatörer 
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inom samhällsorientering och inom andra områden, som bovärdar, hälsokommunikatörer 
m.m. De som arbetar idag inom dessa områden finns ofta i en förvaltning i en kommun och 
får därför inte möjlighet att arbeta heltid trots att det totalt sett råder brist på kompetent fler-
språkig personal i många verksamheter. Beredskapen upplevs bättre än 2014, då förbere-
delser genomförts på ett bättre sätt. 

Landstinget 

Asyl- och Integrationshälsan är navet i landstingets arbete med nyanlända. Vårdcentralen 
har ett länsövergripande uppdrag och tar emot asylsökande och papperslösa. De som får 
permanent uppehållstillstånd kan välja att ha vårdcentralen som familjeläkare. Här arbetar  
ett 30-tal personer däribland kurator, psykoterapeut med traumainriktning, sjuksköterskor, 
barnmorskar och läkare. Vårdcentralen utför den absoluta merparten av de hälsoundersök-
ningar som varje nyanländ i länet ska genomgå. 
 
Verksamheten är organiserad så att flera medarbetare har uppdraget att vara kontaktperso-
ner till externa verksamheter. Fem sjuksköterskor har exempelvis fördelat länets HVB hem 
sig emellan så att varje boende har en kontaktsköterska. Denne hjälper medarbetarna vid 
boendet med läkemedelshantering och träffar dem en gång i månaden.  
 
Vid möten som länsstyrelsen ordnar träffar verksamhetschefen alla chefer vid HVB hemmen 
i länet. Denne ingår också i den arbetsgrupp som arbetar fram den nya överenskommelsen 
under ledning av länsstyrelsen. 
 
En medarbetare vid Asyl- och Integrationshälsan ingår i det nyckelperson-nätverk som VKL 
leder. I den utbildning för gode män som är på väg att tas fram av nätverket kommer Asyl- 
och Integrationshälsan hålla i momentet om hälso- och sjukvård.  
 
När Asyl- och Integrationshälsan ska göra hälsoundersökning på nyanlända ensamkom-
mande barn inbjuds god man att delta. Verksamheten har ett nära samarbete med skolhälso-
vården på de skolor där nyanlända barn går. Samverkan inom länet och med aktörer inom 
staden beskrivs av verksamhetschefen fungera bra. Det är inga långa kontaktvägar och lätt 
at nå rätt person. Flera har arbetat med målgruppen i många år varför chefer och flera hand-
läggare känner varandra. 

Frivilligorganisationer 

Denna granskning omfattar inte frivilligorganisationer. Ett par intervjuade berättar dock att de 
samarbetar med Röda korset. Genom Röda korset får flera av ungdomarna vid proAros bo-
enden hjälp med läxor. Röda korset har också ordnat möten där föreningar deltagit som syf-
tat till att hitta fritidssysselsättning för de ensamkommande ungdomarna. Organisationen 
bidrar enligt intervjuade gode män med hjälp i att söka efter ungdomars föräldrar. 
 
Boendena har även direkt kontakt med idrottsföreningar. 
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6. Slutsatser 

6.1. Svar på revisionsfrågorna  

 
Revisionsfråga Svar 

Finns mål och dokumenterade rutiner 
och/eller riktlinjer för mottagandet? 

Ja. Ansvariga nämnder har mål som är styrande för arbetet 
med ensamkommande flyktingbarn men de är inte explicita 
för denna grupp. Individ-och familjenämndens nybildade 
enhet vid Socialkontor Barn och Ungdom håller på att an-
passa rutinerna för ensamkommande flyktingbarn. proAros 
boende har utvecklade rutiner för arbetet på HVB hemmen 
där genomförandeplanen är vägledande för stödet till den 
enskilda ungdomen. De mottagande verksamheterna inom 
skolan; Origo och Arenan baserar sina kartläggningar på 
dokumenterade rutiner. Överförmyndarnämndens förvalt-
ning tillämpar samma rutiner för arbetet med gode män för 
ensamkommande flyktingbarn som för andra gode män. 

Är roller och ansvar mellan och inom 
de förvaltningar som arbetar med 
ensamkommande flyktingbarn tydligt? 

 

Ja. De intervjuade anser att det är tydligt för de som arbetar 
inom staden. De gode männen anser också att det är tydligt. 
Det behövs dock en återkommande dialog med de ensam-
kommande barnen om vem som kan hjälpa dem med vad 
då flera aktörer är inblandade. När strömmen av ensam-
kommande flyktingbarn ökar är det viktigt att ha ett tätt 
samarbete så att alla agerar och ger det stöd barnen behö-
ver. 

Vilket stöd erbjuds barnen? 
 

Barnen får ett omfattande stöd. Den utredning som görs vid 
Socialkontor Barn och Ungdom ligger till grund för beslut om 
boende. På boendena får barnen stöd, bl.a. för att hitta fri-
tidsaktiviteter. Inom skolan görs kartläggningar och barnen 
startar sin skolgång i språkförberedande verksamheter in-
nan de går vidare till en ordinarie klass. Barnen har en god 
man som ersätts av ställföreträdande vårdnadshavare när 
barnet får permanent uppehållstillstånd. Stödet till ungdomar 
mellan 18 och 21 kan utvecklas. För denna åldersgrupp är 
boendet en utmaning vilket individ- och familjenämnden 
uppmärksammat och verkar för att lösa. 

Hur sker samverkan mellan olika 
verksamhetsområden inom staden? 
 

Respektive verksamhet har en utvecklad samverkan med 
flera aktörer som möter och arbetar med samma barn. De 
intervjuade anser att samarbetet fungerar bra. Personalom-
sättningen inom Socialkontor Barn och Ungdom har påver-
kat vissa samarbeten som försvårats av bristande person-
kontinuitet. Den strukturella samverkan, som inte baseras 
på det enskilda barnet, är inte lika utvecklad. Men strateg 

vid sociala nämndernas förvaltning inbjuder till möten minst 

en gång per år inför att nytt avtal ska tecknas. 

Hur sker samverkan med andra myn-
digheter och aktörer utanför staden? 

Det är en utvecklad och väl fungerande samverkan både på 
strukturell nivå, under ledning av Länsstyrelsen och VKL, 
och på individuell nivå. Asyl- och Integrationshälsan har ett 
kontinuerligt samarbete med HVB hemmen. Formerna för 
samverkan ses nu över i samband med att ett förslag till ny 
överenskommelse arbetas fram. 

Hur följs stödet, inklusive samverkan 
mellan olika aktörer, upp för att säker-
ställa att de ensamkommande flyk-
tingbarnens behov tillgodoses? 

Det sker uppföljningar på individnivå vid Socialkontor Barn 
och Ungdom, på HVB hemmen med utgångspunkt från 
genomförandeplanen samt i skolan. I flera av uppföljningar-
na berörs samverkan. 
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Vilken återrapportering sker till be-
rörda nämnder? 

Individ- och familjenämnden som är stadens företrädare i de 
avtal som tecknas med Migrationsverket får en mer omfat-
tande rapportering. De andra nämnderna får ingen explicit 
uppföljning för denna grupp men målen som nämnderna 
beslutat om följs upp och flera mål rör bl.a. ensamkom-
mande flyktingbarn. 

6.2. Bedömning 

Det är en omfattande ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn till Västerås stad som i 
många andra av landets kommuner. Vi bedömer att staden har en tillräcklig beredskap för att 
möta den ökade inströmningen.  
 
Staden har ett utvecklat samarbete med andra aktörer som möter dessa barn och det finns 
ett utvecklat samarbete inom staden mellan dem som ger stöd till varje enskilt barn. 
 
Att det är svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare påverkar mottagandet av de en-
samkommande barnen. Det finns en stor medvetenhet om vilka negativa konsekvenser detta 
kan få och vilka åtgärder som fordras. Den nybildade enheten inom Socialkontor Barn och 
Ungdom har inlett ett systematiskt utvecklingsarbete. Det är angeläget att detta fullföljs som 
planerat. 
 
Vi ger följande rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
 
Individ- och familjenämnden 
 

 Utveckla det strukturella samarbetet mellan de verksamheter som möter ensam-
kommande flyktingbarn inom staden. 

 Se över strukturen för mötena mellan Socialkontor Barn och Ungdom HVB boendena. 
 Se över hur stödet till ensamkommande ungdomar mellan 18 och 21 år kan utvecklas 

för att möta ungdomarnas behov. 
 Se tillsammans med grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden över hur samarbetsformerna mellan skolorna och socialtjänsten ska  
vara utformade för att förenkla samarbete. 

 
Överförmyndarnämnden 

 Identifiera vilka utbildningsbehov och vilket stöd de gode männen behöver. 
 
 
 
Västerås stad 25 augusti, 2015 
 
 
 
 
Lena Joelsson  Anja Zetterberg 
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Organisationskarta, Västerås stad 

 

 
 


