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60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av 
dem kommer bara en rännil till Europa och än färre till 
Sverige. Ändå utgör 80	  000 nya asylsökande varje år i 
Sverige en dramatisk ökning i jämförelse med tidigare. 
Frågan är om detta är ett undantag i historien eller ett 
nytt normaltillstånd. Utgångspunkten i den här rapporten 
är att vi behöver systemdesigna om det svenska 
samhället, såväl välfärden som arbetsmarknaden, för att 
snarare se att den här situationen är det nya 
normaltillståndet. För att fördjupa och avancera 
diskussionen om hur vi kan göra migrationsdebatten 
bättre, har vi frågat våra medlemmar som jobbar med 
migration i ena eller andra avseendet.  
I denna delrapport fokuserar vi på ensamkommande 
barn i migrationsprocessen. Utgångspunkten är den 
enkät vi ställde till våra medlemmar som jobbar i 
migrationsprocessen och där närmare 3 000 svarade. 
Enkätsvaren rörande ensamkommande barn kommer 
bara från de medlemmar som jobbar direkt med 
ensamkommande barn. 
Migrationsverket uppskattade i september 2015 att det 
under slutet av sommaren kommit över 700 
ensamkommande barn per vecka. Bland våra 
medlemmar kan vi se en stark oro för hur glapp, brist på 
samverkan och på resurser leder till en situation som 
inte alltid ser till dessa barns bästa. Vi har ett ansvar 
enligt Barnkonventionen att prioritera barnets bästa i 
alla situationer, men idag finns inte alltid den 
möjligheten.  
Varje avsnitt i rapporten avslutas med de policyförslag 
våra medlemmar, och nu förbundet, ger för att råda bot 
på de problem som finns idag i mottagandet av 
ensamkommande barn. 
Rapporten innehåller även direkta citat från våra 
medlemmars öppna svar, samt faktarutor för att snårig 
fakta ska tydliggöras. 
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Sammanfattning 
 

Genomgående i alla enkätsvar från våra medlemmar är en vilja att kunna jobba mer 
långsiktigt med ensamkommande barns utveckling och välmående, och en möjlighet att 
få anpassa åtgärder till barnens individuella behov. I denna delrapport går vi i mer detalj 
igenom de områden våra medlemmar lyfter upp som mest kritiska och deras funderingar 
kring problem och lösningar för dessa. Vi presenterar också en rad policyförslag utifrån 
dessa svar, som syftar till att i första hand prioritera barnens bästa i 
migrationsprocessen, i andra hand underlätta arbetet för våra medlemmar och i tredje 
hand bidra till en bättre fungerande migrationsprocess.  

Våra medlemmar lyfter en rad frågor som är mest kritiska just nu. Den bristande 
myndighetssamverkan gör det nästan omöjligt för barnen att gå igenom en human 
process. 

Många oroas över barnens hälsa och bristen på psykosocialt stöd, det behövs mer 
kontinuerligt stöd under processen samt mer stöd för bearbetning av trauma.  

De miljöer barnen befinner sig i mesta delen av sin tid är avgörande för både deras 
välmående och integrationsprocessen i ett nytt samhälle. Därför lägger vi stort fokus på 
hur ett bra och mer individanpassat boende kan se ut, samt vilket stöd skolor behöver 
för att kunna stötta barnen. 

Slutligen lyfter vi upp de frågor som finns kring omsorgsansvaret för dessa barn. Det är 
av yttersta vikt att ansvaret för ensamkommande barn inte faller mellan stolarna, eller 
att de far illa i processen. I 37 skarpa förslag sammanfattar vi våra medlemmars idéer om 
vad som kan förbättra situationen för de ensamkommande barnen. 

 
En socialarbetares dagbok  
 

Började (privat) kl 6 med att hjälpa en vuxen flykting att lämna sitt boende på en 
asylanläggning och köra honom till tåget. Hans rum skulle användas till en familj i stället 
för en ensamstående. Från en kommun i Småland blev han omplacerad till 
Ångermanland. Han fick beskedet dagen innan av Migrationsverket. 

Kl 11 Intervju med en ensamkommande kille som vill bo hos sin äldre bror som bor på en 
förläggning. Detta är kopplingen till kommunen och att han har blivit kommunplacerad 
här. Är det bra eller dåligt att han bor med sin bror på en förläggning? God man kunde 
inte vara med på mötet. 

Kl 12.30 Jag diskuterar under lunchen med överförmyndare om hur vi kan få duktiga 
gode män samt att dessa inte sedan blir särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Eftermiddagen Två nya aviseringar från Migrationsverket. En kille, 17 år enligt "grupp 4" 
dvs alla platser i Sverige är fulla och han har inte koppling till landet. Migrationsverket har 
beslutat att vår kommun ska ta hand om honom. Sätter en kollega på att ringa runt till 
alternativ. Ringer själv också. 

Kl 18 har vi ringt till elva alternativ. Inga positiva svar. Meddelar Migrationsverket att vi 
ska lösa detta imorgon på morgonen (vilket vi också gjorde). Migrationsverket ringer 
från ankomstenheten i Malmö. En flicka har kommit som ensamkommande och vill 
bosätta sig i vår kommun hos anhöriga. Får hon det? Besked ska lämnas direkt via 
telefon. Slår i socialregistret och i folkbokföringen. Det verkar ok. Familjen hon vill bo 
hos bor i kommunen och inga andra är skrivna på adressen än familjen. Det förekommer 
inte heller någon tidigare oro i familjen. Godkänner det och får ta upp med familjen i dag 
eller på måndag om hur flickan har det. 
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Ensamkommande barn 
 

Ensamkommande barn är barn under 18 år som anländer med avsikt att söka asyl1, utan 
någon vårdnadshavare, såsom förälder. Andelen barn bland världens flyktingar ökar hela 
tiden. FN:s flyktingorgan UNHCR beräknar idag att hälften av alla världens flyktingar är 
barn, och 2013 sökte 25 300 barn i världen asyl utan vårdnadshavare. Antalet 
asylsökande barn som anländer ensamma till europeiska länder har ökat väsentligt under 
de senaste åren. I Sverige ökade antalet ensamkommande barn från 3 852 under 2013 
till 7 049 under 2014. Prognosen för 2015, enligt Migrationsverket ligger på 12 000 
barn.2 

 

Ensamkommande barn till Sverige 2004-20153 

Grafen visar på y-axeln ankommande, månad för månad, samt i högerspalten summan för året. 

 

Flest barn anländer från Afghanistan, Somalia, Syrien och Eritrea. Bland de sökande 
barnen är den vanligaste gruppen 16–17-åriga pojkar, flickor utgör ca 12 procent av de 
sökande barnen. Migrationsverket uppskattar att runt 87 procent av barnen beviljas 
uppehållstillstånd. Enligt en uppgift från Migrationsverket har det i september 2015 
redan kommit runt 10 634 ensamkommande barn till Sverige, och situationen är 
ansträngd för de kommuner som ansvarar för mottagandet. Malmö är den 
ankomstkommun där flest ensamkommande barn tas emot. Där uppskattar kommunen 
att de tar emot uppåt 40 barn per dag (aug-sept 2015). 

 

 

                                                                    
1 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Mottagande-av-
ensamkommande-ba_GT0346/?text=true 
2 I början av oktober meddelade Migrationsverket att det redan hade anlänt mer än 14 000 ensamkommande 
barn hittills under 2015. 
3 Migrationsverket, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf428/1441969757088/Aktuellt+om+ensa
mkommande+barn+och+ungdomar+september+2015.pdf 
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Ensamkommande barn i förhållande till asylsökande 2004-144 
 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för barnets asylansökan, det vill säga 
utredning och beslut rörande barnets ansökan, men enligt socialtjänstlagen ligger det på 
kommunen att ta hand om barnet. Alla kommuner i Sverige kan vara ankomstkommuner, 
dvs. kommuner dit barnen anländer först och söker asyl, men i realiteten är det 
framförallt de nio kommuner där Migrationsverket tar emot sökande barn som blir 
ankomstkommuner. Migrationsverket avgör sedan vilken anvisningskommun som ska ta 
emot barnet. Denna kommun ansvarar då för boende och omsorg medan barnets 
ansökan bearbetas. Det finns olika boendeformer barnet kan placeras i under denna tid. 
Kommunen utser också en god man för barnet, som ska agera vårdnadshavare. 
 

 

 

  

                                                                    
4 Fores: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn/ 
5 http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Ankomstkommun.html 

ANKOMSTKOMMUNER & ANVISNINGSKOMMUNER5 

En ankomstkommun är ansvarig för att ta emot ett ensamkommande barn vid ankomst. Denna kommun är ansvarig 
för barnets omsorg fram tills att det placerats i en annan kommun. En ankomstkommun är den kommun där barnet 
först kommer i kontakt med en myndighet. Det betyder att alla kommuner kan bli ankomstkommuner, men det finns 
idag endast nio ankomstkommuner: Malmö, Sigtuna, Solna, Mölndal, Örebro, Skellefteå, Norrköping, Gävle och 
Umeå. 

En anvisningskommun, är den kommun där barnet blir placerat för permanent boende. När barnet placerats där blir 
denna kommun ansvarig för barnets omsorg. Barnet skall i första hand placeras i en kommun den har någon sorts 
anknytning till.  
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Mottagningsprocessen för asylsökande ensamkommande 
barn och ungdomar6 
 

 

När ett barn anvisas till en kommun kan det göras till en kommun vare sig den har en 
överenskommelse om mottagande av asylsökande eller inte. Anvisandet sker enligt fyra 
steg, där det i första hand gäller anvisning till en kommun som barnet har en anknytning 
till och i andra hand till en kommun som har en överenskommelse och som har angivet 
att de har en ledig plats. I tredje och fjärde hand anvisas barnet till kommuner utan 
överenskommelse, eller med överenskommelser men med tillgängliga platser än de 
fördelningstal kommunen fått av länsstyrelsen. Sedan 2015 måste alla kommuner ta 
emot ensamkommande asylsökande barn, och de ska rapportera in till Migrationsverket 
hur många lediga platser de har. Enligt Migrationsverket fanns det i september 2015 
totalt 9	  828 platser för ensamkommande barn i landet, varav 4	  398 platser ska vara 
tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn7.  

  

                                                                    
6 Fores: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn/ 
7 Migrationsverket, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf428/1441969757088/Aktuellt+om+ensa
mkommande+barn+och+ungdomar+september+2015.pdf 
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Vi har frågat proffsen 
 

När vi frågade våra medlemmar vilka som jobbar med migrationsfrågor på olika sätt fick 
vi klart för oss att minst 5 444 gör det! Det är väldigt många! 

De jobbar i stat, kommun, landsting, civilsamhället och för privata företag. De finns i alla 
sektorer på arbetsmarknaden och de representerar alla delar av vår välfärd. Det blev för 
oss tydligt att alla delar av vår välfärd berörs av migrationen. Vi ställde en enkät till de 
medlemmar som jobbar i migrationsprocessen, och de svar vi fick av 2 863 medlemmar 
utgör basen till vår rapport ”Öppna Systemen!” (2015-05-07). Den här delrapporten 
fokuserar på situationen för ensamkommande barn i migrationsprocessen. Den är 
baserad på tankar och svar från de medlemmar som jobbar med ensamkommande barn 
och berör vilka problem de ser som mest pressande. Våra medlemmar har också i vår 
enkät gett förslag på vilka lösningar de kan se till dessa problem. Vi värderar deras 
förslag på lösningar högt. Det här är proffsen som fått en chans att ge oss inblick i hur 
det egentligen ser ut. Därför presenterar vi också i denna delrapport en rad policyförslag 
vi tror kommer kunna i första hand förbättra situationen för de ensamkommande barn 
rapporten berör, i andra hand underlätta läget både för våra medlemmar och även kunna 
förbättra migrationsprocessen över huvud taget.  

Bland våra tillfrågade medlemmar, är följande problem de som ses som störst (över 50 
procent av tillfrågade ser detta som ett stort eller mycket stort problem), i rangordning: 

1) Avslag på ansökan till barn som inte kan avvisas 
2) Att barn anvisas till personer de har svag eller oklar anknytning till 
3) Att de som anmäler sig som gode män har hand om för många barn 

Följande förslag på förbättring är de högst prioriterade bland svaren, i rangordning:  

4) Närmare samverkan mellan olika myndigheter kring planering av mottagandet 
5) Ensamkommande barn utan behov av särskilt stöd bör erbjudas annat boende istället 

för HVB-liknande boende 
6) Fler placeringsformer 
7) Tak för hur många barn en god man får ansvara för 

I denna prioritering av problem och lösningar kan vi redan se att det finns en 
övergripande prioritering bland våra medlemmar att se till barnets bästa. Genomgående 
i enkäten finns en oro för barnens välmående och framtid. Det finns en vilja att se till 
barnens individuella behov och en önskan om strukturer som tillåter detta. I alla punkter 
prioriteras lösningar som underlättar ett långsiktigt arbete, anpassat efter barnets bästa. 
Vi har en skyldighet i Sverige att följa Barnkonventionen, för alla barn, oavsett hur länge 
de befunnit sig i Sverige. I migrationsprocessen upplever flera av våra medlemmar att 
ensamkommande barns rättigheter kränks, och framförallt att det ibland glöms att se till 
barnens bästa.  
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Myndigheter måste samarbeta 
bättre! 
 

Vi kan i de svar vi fått när vi frågat våra medlemmar som arbetar med ensamkommande 
barn märka att ett återkommande orosmoment för många är den bristande samverkan 
mellan de olika instanser och aktörer som ansvarar för mottagandet av 
ensamkommande barn och hur det påverkar barnen negativt. Det upplevs finnas för 
många aktörer och är oklart vilka aktörer som ska göra vad. Denna bristande, eller som 
vissa uttrycker det obefintliga, samverkan påverkar speciellt ensamkommande barn 
genom vad vissa kallar det ”tredelade föräldraskapet” för dessa barn; god man, 
socialtjänst och HVB-boende eller familjehem. En medlem berättar till exempel hur ”det 
tredelade föräldraskapet” kan ta sig extrema former: 

 

”Inför utredningssamtal med Migrationsverket görs bokning av 
biljetter inför resor till samtalet av tre olika aktörer. Detta kan 
sluta med att på en tågresa kan alla få platser i olika vagnar och 
barnet får i praktiken resa själv – i en annan vagn än både gode 
man och personal från HVB-hem/familjehem.” 

 
Många medlemmar upplever också att den styrande nivån i kommunen har en bristande 
kunskap om hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar, inför till exempel 
kostnader. Detta leder till att kompensationen till kommunerna inte matchar de faktiska 
utgifterna som det innebär att ta emot barnen. Bristande kompensation och 
organisationen pressar dem som arbetar med mottagandet och flera medlemmar är 
oroliga över att de själva och deras kollegor ska brännas ut och bli överarbetade.  

 

”Det finns för många oklarheter kring ansvarighet och regelsystem 
hos aktörerna” 

”Det är ett bristande barnperspektiv och samordning generellt” 
 

Framförallt lyfts några punkter fram där förändring behövs mest för att underlätta läget 
idag. Vad gäller samverkan och struktur för mottagandet efterfrågas att ansvaret jämnas 
ut mellan kommunerna genom att fler kommuner erbjuder platser för ensamkommande. 
Här vill våra medlemmar också se mer framförhållning för att ge mer tid för förberedelse 
inför barnens ankomst. Tydligare strukturer och regelverk för ansvarsfördelning 
efterfrågas, och någon typ av samordning för denna. Det behövs framförallt större 
utrymme ekonomiskt och tidsmässigt att bedöma barnens behov individuellt och 
grundligt. Detta kan göras genom tydligare och mer effektiva strukturer, och mer 
resurser.  

Med ett stort antal ensamkommande barn kombinerat med en vilja att se till varje barns 
individuella behov behövs en rad förbättringar i samverkan mellan myndigheter och 
kommuner. Dessa är våra förslag på hur man kan påbörja detta arbete.  
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Våra policyförslag  

� Utse fler ankomstkommuner än de nio som finns idag, gärna mindre kommuner i 
anslutning till transitregionerna. 

� Inför krav på bättre balans i antalet barn som mottas mellan de olika 
ankomstkommunerna. Ansvaret måste fördelas bättre! 

� Ankomstkommunerna bör fråntas ansvaret för anvisningsärenden. 

� Det bör finnas minst en samordnare i alla kommuner som samordnar kommunens 
arbete med de ensamkommande barnen. 

� Ankomstkommunerna ska få full kompensation utan fördröjning från Migrationsverket 
för ensamkommande barn. 

� Anknytningsanvisningarna bör räknas in i det antal barn kommunerna gjort 
överenskommelser med Migrationsverket om. 

� Öppna upp möjligheten att driva boenden för ensamkommande barn i statlig regi. 

� Bättre samverkan och tydligare ansvarsfördelning mellan myndigheter, inte minst 
mellan Migrationsverket, ankomstkommun och anvisningskommun. 

� Bättre samverkan lokalt mellan god man, socialtjänst, HVB-/familjehem, hälso- och 
sjukvård och skola. Idag dubbelarbetas det för mycket och frågor faller mellan stolar. 
Allt detta hindrar ett mer effektivt mottagande. 

� Avslag på asylansökan bör inte kunna ges till barn som inte kan avvisas. 
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Fokus på barnens hälsa och mer 
psykosocialt stöd 
 

Generellt finns det bristande resurser för psykosocialt stöd till nyanlända i Sverige, och 
speciellt för de barn och unga som anländer ensamma och som ofta är i behov av ett 
ännu större stöd. Våra medlemmar lyfter speciellt upp att det saknas relevant 
kompetens för stöd och behandling av trauma hos ungdomar, framförallt på mindre 
orter. Detta leder i stor utsträckning till att barn får ingen eller fel vård, vilket försvårar 
läkningsprocess och förmågan att komma igång och etablera sig i samhället.  Trauma 
och psykisk ohälsa kan också förvärras av att leva i den ovisshet som asylprocessen 
innebär. En del medlemmar känner en frustration över att barnens psykiska välmående 
förvärras av deras situation, vilket leder till ett beroende av mer hjälp och fördröjer 
anpassningen till det nya samhället. De långa väntetiderna i asylprocessen (vissa 
medlemmar rapporterar upp till 18 månaders väntan) leder till en stor oro och psykisk 
ohälsa hos barnen. Vissa uttrycker det som att barnen utsätts för ett så kallat ”andra 
trauma av det svenska migrationssystemet”. Det finns också en mer långsiktig oro för 
att misstro mot berättelse och ålder i kombination med långa väntetider och utdragna 
processer leder till en misstro mot det svenska samhället vilket i sin tur motverkar 
integration efter att asylprocessen avklarats. 

 

”Barnkonventionen frångås då initial temporär placering görs av 
kommunen. Barnen hinner rota sig, börja skolan, få vänner på den 
platsen. Kommunen lämnar besked till god man att barnet skall 
omplaceras morgonen därpå. Utan att prata med barnet om vad 
hen vill och enligt min mening helt utan hänsyn till barnets bästa.” 

 

Att leva i den ovisshet som det innebär att vänta på asylbeslut, vänta på besked om sin 
familj eller plats på ett boende, leder både till ny oro och ångest men försvårar också 
läkningsprocesser från tidigare upplevda trauman. Vissa medlemmar påpekar att 
traumabehandling överhuvudtaget inte kan påbörjas innan barnet befinner sig i en trygg 
situation. Att temporärt placera barnen, för att sedan förflyttas till andra kommuner ser 
inte till barnets bästa och frångår därmed barnkonventionen8. Omflyttningar som 
hindrar barnet att rota sig och uppleva trygghet, placering hos släktingar/anhöriga som 
inte är kvalificerade att ta hand om barnen, bristande kompetens för trauma-hantering 
på mindre orter och långa utdragna asylprocesser är alla väldigt oroande brister i 
systemet – som inte ser till barnets bästa. God mental hälsa är grundläggande för att 
fungera i samhället, för att klara av skolgången, lära sig bo själv eller komma ut i 
arbetslivet.  

”För att en traumabehandling ska kunna inledas behöver personen 
ha en trygg situation, det innebär bland annat uppehållstillstånd av 
något slag” 

Det psykosociala stödet till och försäkran om den mentala hälsan hos barnen är 
grundläggande för att påbörja någon typ av läkning och anpassningsprocess. Här 
efterfrågas bland våra medlemmar ett större stöd från vården, framförallt vad gäller 
traumabearbetning. Det efterfrågas obligatorisk kontakt med psykiatrin och betonas att 

                                                                    
8 Barnkonventionen § 3.1 säger att alla åtgärder som rör barn ska utgå från barnets bästa: ”Vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” 
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de barn som placeras i andra boenden än HVB inte får glömmas bort, utan också måste 
få stöd kontinuerligt.  

 

”Barnen får ingen traumabehandling eller scanning av psykisk 
hälsa. Det borde ingå” 

 

Återkommande svar på flera av frågorna i enkäten berör hur de alldeles för långa 
handläggningstiderna påverkar barnens psykiska välmående negativt. Det efterfrågas 
snabbare handläggning, och en mer utarbetad mottagningsprocess för att kunna se till 
barnets bästa och värna om dess psykiska hälsa genom denna process. Återigen lyfts 
behovet av att se till barnens individuella behov upp, och det efterfrågas mer respekt för 
varje barn.  

 

”Rättvisan var finns den? De är i behov av större omsorg i allt! Alla 
ser dem som en "grupp". De är ingen grupp. De är 
ensamkommande individer som måste behandlas med respekt och 
värme individuellt och anpassat efter vad just denna person 
behöver, i allt stort som smått!” 
 

Barn är barn 

Det råder delade meningar kring hur och om åldersutredningar ska förekomma. Även om 
del uttrycker ett missnöje med att pengar avsatta för minderåriga skulle kunna gå till 
äldre unga, så påpekar också en del att den här typen av utredningar kan vara kränkande. 
Delvis är den typen av medicinska övergrepp otroligt integritetskränkande, och det finns 
idag inga medicinska tillförlitliga åldersbestämningar. Socialstyrelsen rekommenderar 
inte längre att man försöker fastställa ålder på medicinsk väg. Delvis är den upplevde 
misstron hos Migrationsverket skadlig för byggandet av förtroendet gentemot 
myndigheter och det svenska samhället. Migrationsverket senaste riktlinjer är att nu 
endast använda medicinska åldersutredningar om barnet begärt det.  

Det är viktigt att komma ihåg att barn är barn, även när de är ungdomar. Även om någon 
kan upplevas äldre har den så länge den är ett barn samma rättigheter som alla andra 
barn, och förtjänar samma skydd vi lovat dem när vi ratificerat barnkonventionen.  

 

Våra policyförslag  

� Inför tidigare samordnad hälsokontroll, såväl somatisk och psykisk av alla 
ensamkommande barn. Rutinmässig scanning av psykisk hälsa vid ankomst. 
Psykosocialt stöd kopplat till bedömningen. Barn som mår bättre behöver mindre stöd 
i boende, skola mm. 

� Kompetensutveckling av personal inom hälso- och sjukvården i traumabehandling. 

� Asylansökningar från ensamkommande barn bör snabbehandlas av Migrationsverket. 
En ansökan ska aldrig ta mer än tre månader.  

� Resurser måste ges till landstingen och regionerna så att de kan bygga upp enheter 
för traumabehandling. 
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Mer individuellt anpassat boende 
 

Ett av de största problemen vi kan se från de svar vi fått är problematiken kring boende, 
det vill säga i vilken form boendet ska vara. Kommunen har enbart 48 timmar på sig att 
ordna ett boende vilket gör arbetet för att hitta ett hållbart och bra boende för det 
ensamkommande barnet mycket svårt. I nuläget placeras ensamkommande i HVB-
boenden, jourhem, familjehem eller släktinghem. Det verkar finnas en samsyn om att 
familjehem är det bästa alternativet men oftast prioriteras enbart yngre barn till den 
placeringsformen bland annat för att det är brist på familjehem. Rekrytering av 
familjehem är svårt och idag finns alldeles för få, speciellt familjehem med mer 
språkkompetens än svenska och engelska.  Det är istället vanligt att de flesta barnen 
hamnar på så kallade HVB-boenden (Hem för Vård eller Boende). Dessa boenden kan 
upplevas som för begränsande och bevakande, och riskerar att skapa en isolerad bubbla 
där det är svårt för barnen att integreras i samhället. I flera kommuner upplever våra 
medlemmar att ett stort problem är bristande kompetens hos de anställda på boenden. 
Flera medlemmar påpekar att dåliga upphandlingar mellan kommun och boende, där 
lägst bjudande aktörer vinner, påverkar kvaliteten på boendet negativt.  

 

”Upphandling av boende ger för låg dygnsersättning för att kunna 
motsvara krav på kvalitet” 

”Det är ofta låg bemanning för boende för ensamkommande 
asylsökande barn och personalen är ofta dåligt förberedd på barn 
med den här typen av problematik” 

 

I det fall någon form av släkting eller anhörig finns i landet kan barnet placeras med dem 
i ett så kallat släktinghem. Många av våra medlemmar upplever att det finns ett stort 
problem i möjligheten att kontrollera dessa hem. Kraven är höga vilket leder till att 
barnen i vissa fall inte placeras där trots att de vill detta, eller att de placeras i bristande 
hem eftersom en ordentlig kontroll inte kunnat genomföras. I flera fall har till och med 
barnen placerats i samma kommun som sina släktingar, men inte fått bo med dem utan 
istället placerats i ett familjehem långt från sina släktingar. 

 

BOENDEFORMER 

HVB-boende - HVB, (Hem för Vård eller Boende) är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 
omvårdnad, stöd eller fostran.  Målgrupp är ofta barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov 
inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik. Det kan drivas privat eller 
kommunalt. De flesta HVB-hem som ensamkommande barn placeras på är inriktade på just denna målgrupp. 

Jourhem - är ett familjehem som kan ta emot barn och unga med kort varsel medan kommunen hittar ett mer 
varaktigt familjehem. Ensamkommande placeras ofta i jourhem när de just anlänt till Sverige. 

Familjehem - är familjer som blivit utredda och godkända av socialtjänsten för att ta emot barn och ungdomar på 
obestämd tid. Av de ensamkommande barnen är det framförallt de som är under 12 år som placeras i familjehem. 
När det är ont om familjehem kan kommuner också köpa upp konsulentstöttade familjehem via privata företag. 

Släktinghem - kallas det när ett ensamkommande barn placeras hos en anhörig eller släkting. Socialtjänstens 
utredning av släktinghem är ofta kortare och enklare än vanliga familjehemsutredningar. Det beror till exempel på 
att barnet placeras med kort varsel och att socialtjänsten inte tycker att de vanliga utredningsmetoderna är 
lämpliga. Släktinghemsplaceringar är formellt privatplaceringar. 
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I kontrast till detta finns en stor oro bland våra medlemmar om att barn placeras i 
släktinghem med bristande lämplighet, t.ex. placeras barn ibland med släktingar boende 
på asylboenden, eller med ett bara några år äldre syskon. Barnen kan också placeras hos 
släktingar de knappt känner, och hamna i olämpliga placeringar men inte våga uttrycka 
detta på grund av bristande förtroende för myndigheter. Migrationsverket uppger att sju 
av tio anvisningar av barn till släktinghem inte fungerar9. Våra medlemmar upplever att 
det inte finns tid till att göra ordentliga kontroller av släktinghem och flera medlemmar 
nämner att det ofta finns stöd och utbildning för familjehem, men att det inte finns en 
anpassad sådan för släktinghem. T.ex. så nämner en medlem att den utredningsmodell 
som används för familjer som pratar svenska inte fungerar på nyanlända familjer i 
Sverige, och därför används en förenklad utredningsmall. 

 

”Det är ett jättestort problem att barn hänvisas till 
släktingar/vänner de knappt känner, ibland kan det dröja flera 
dagar innan socialtjänsten får kännedom om detta, och hemmet 
kan vara högst olämpligt. En del ungdomar är också rädda för 
myndigheter och vågar inte på länge berätta hur de har det” 

 

Det finns många förslag bland de tillfrågade på hur boende situationen kan förbättras, 
framförallt handlar det om att se över HVB-boenden, för att hantera den akuta 
situationen nu. Det efterfrågas högre kvalitet på boendet och kompetens hos 
personalen, och en förändrad atmosfär som mer försöker likna ett familjehem. 
Framförallt handlar det om att se att HVB-boende inte är en ideal situation för de flesta 
ensamkommande barnen att bo i. Det efterfrågas fler möjligheter att utreda vilket behov 
och vilken typ av boende varje barn behöver. I de fall släktinghem finns är det avgörande 
att större möjligheter att både utreda hemmen och förbereda dem finns. Det behöver 
rekryteras fler familjehem, speciellt med större språkkompetens. Vissa föreslår nyare 
typer av lösningar, såsom boenden endast för yngre barn, samt egna boenden för äldre 
barn. Den typen av lösningar är intressanta att titta mer på, så länge vi kommer ihåg att 
detta handlar om barn, och risken för isolering och ensamhet är stor.  

  

                                                                    
9 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/tusentals-flyktingbarn-riskerar-att-fara-illa-i-sverige 

KOSTNADER FÖR OLIKA BOENDEFORMER 

Migrationsverket ersätter kommuner för placering av ensamkommande barn. Kostnaderna mellan de olika formerna 
varierar, och för familjehem är kostnaderna olika beroende på barnets ålder. Dessa siffror och uppskattningar är 
tagna från Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhögskolespåret. 

HVB-boende  1900 kr/dygn = ca 57	  000 kr/månad 

Familjehem  ca 100-200 kr/dygn + ca 6-12	  000 kr/månad = ca 12-18	  000 kr/månad. 

Om familjehemmet är via privat företag är kostnaden 1700 kr/dygn eller 
mer, dvs från 51 000 kr/månad och uppåt.  

Folkhögskola  ca 1100 kr/dygn = ca 33	  000 kr/månad 
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Våra policyförslag: 
 

� Idag placeras många ensamkommande barn i HVB-liknande boende, utan att de har 
behov av det. Många ensamkommande barn, utan stora omvårdnadsbehov, skulle 
kunna ha ett betydligt bättre och billigare boende i en annan boendeform. En central 
princip måste vara ”rätt barn på rätt boende direkt”. 

� Skapa bättre tillgång till boende i vanliga lägenheter för ensamkommande barn. Ge 
möjlighet till minderåriga att dela boende med andra ensamkommande barn med olika 
typer av vuxenstöd.  

� Migrationsverket måste även ersätta kommuner för ensamkommande barns boende i 
lägenhet med boendestöd, inte bara för HVB-boende. 

� Kommunen bör få mer tid än 48 timmar för att hitta ett hållbart boende för det 
ensamkommande barnet. En vecka är en lämpligare tidsrymd. 

� Satsa mer på familjehemsplaceringar även för ensamkommande barn över 12 år i hem 
som talar såväl svenska som barnets modersmål. 

� Bättre tillgång till jourhem som talar fler språk än svenska och engelska. 

� Stöd goda släktinghem med utbildning och mer resurser så att boendekvaliteten kan 
närma sig det i familjehem (eget rum osv).  

� Skapa tydligare kriterier för anknytningsanvisningar. Barn ska inte kunna anvisas till 
personer de inte har stark anknytning till. 

� Satsa mer på boende på folkhögskolor i internatform för ensamkommande barn 
integrerat med svensktalande folkhögskoleelever.  
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Skolan – nyckelaktör i barns liv 
 

Skolan fyller en enormt viktig roll i livet för alla barn, inklusive ensamkommande. För de 
flesta blir det vägen in i samhället – både genom en chans att lära sig svenska och få en 
möjlighet till ett socialt sammanhang och knyta kontakter. Trots denna viktiga roll tar 
det ofta alldeles för lång tid innan barnen kan få börja i skolan, delvis till följd av 
omflyttningar mellan kommuner. Många medlemmar upplever också att en bristande 
kunskap och kompetens om ensamkommandes situation och problem i skolan försvårar 
för barnen. Det finns varken rätt förutsättningar eller resurser och är oklart för skolorna 
hur de bör ta hand om nyanlända. Det är i många fall otydligt för skolan vem de ska hålla 
kontakten med när vårdnadshavare saknas, eller vilka behov de ensamkommande har.  

Medlemmar som arbetar på HVB-boenden berättar bland annat om frustrationen i 
kontakt med skolor, som ofta vill ha kontakten med barnens Gode män i och med att 
dessa är deras förmyndare, men dessa har inte daglig kontakt med barnen och kan 
därför ha svårt att föra dessa samtal.  

Framförallt behöver dessa barn hjälp med sin psykiska hälsa, utöver skolarbetet, även i 
skolan där de tillbringar så pass mycket av sin tid, och skolorna är inte rätt förberedda 
för att erbjuda ett sådant stöd.  

 

”Generellt sett upplever jag det som att skolorna behöver mer 
information/kunskap om ensamkommande och frågor kring dessa. 
Socialtjänst och boende har inte möjlighet/mandat att utbilda 
skolan i dessa frågor.” 

 
För de ensamkommande barnen är skolan, som för alla andra barn en plats att inte bara 
lära sig i, utan att få vänner och hitta aktiviteter. Många av våra medlemmar oroar sig 
över hur barnen på många av boendena inte har några svensktalande vänner eller 
tillräckligt med aktiviteter.  Det är därför viktigt att också skolan prioriteras som ett 
område där ensamkommandes barns intressen värnas, och att det både finns lätta vägar 
in i skolan och att skolan är beredd på att ta emot barnen.  

 

Våra policyförslag  

� Ålägg alla skolor, inte bara kommunala, att ta emot ensamkommande barn, redan 
första veckan de är i landet. Tilldela resurser till skolorna så att de kan lösa det 
uppdraget. Öronmärk statliga medel för detta statliga uppdrag. 
 

� Öronmärk statliga medel för att satsa på elevhälsan så att den kan ge psykosocialt 
stöd till ensamkommande barn i skolan. Ge utbildning till lärare, kuratorer och annan 
elevhälsopersonal så att de kan upptäcka behov av traumabehandling.  

 
� Öronmärk resurser för att stödja barnens nätverk och deras medverkan i 

fritidsaktiviteter. 
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Omsorgsansvaret måste  
bli tydligare 
 

I ett bredare perspektiv måste barnens bästa alltid komma i första rummet. 
Ensamkommande måste skyddas i egenskap av att vara barn och fortfarande i behov av 
strukturer som tar hand om och skyddar dem. Så som det ser ut nu hamnar barnets 
välfärd, under väntan på beslut, i händerna på boendet, gode män och aktörer med 
nyckelfunktioner såsom tolkar. Om det brister i kompetensen hos någon av dessa tre 
aktörer kan förödande konsekvenser blir resultatet för barnen.  

I nuläget har inte alla av Migrationsverkets asylprövningsenheter till exempel tillgång till 
ett BUV-team (Barn Utan Vårdnadshavare), vilket betyder att många barn får resa långa 
sträckor till en annan ort för sina utredningstillfällen. Många av våra medlemmar oroar 
sig över olyckliga följder när barn placeras i olämpliga släktinghem. Många uttrycker 
också en oro över att barn försvinner. Enligt Migrationsverket försvinner varje år 300 
ensamkommande barn i Sverige. Det är oacceptabelt och en följd av bristande 
omsorgsansvar.  

De Gode männens roll i ensamkommandes omsorg är stor. Trots det finns det ett stort 
missnöje bland våra medlemmar över kompetensen bland dem. De har varierande 
engagemang, och möjligheter utifrån deras arbetssituationer i övrigt. Många upplever att 
de gode männen också har ett bristande engagemang för barnens välmående, och inte 
tar det ansvar som krävs. Fysiska förutsättningar är också ett problem då det i vissa fall 
finns barn som har sin gode man boende 30-40 mil bort.  Många oroar sig också över 
bristande kompetens hos tolkar. De upplever att det finns många områden, t.ex. sex och 
samlevnad, där tolkarna har så pass bristande kunskap att barnen inte vågar ta upp det.  

 
”Gällande god man är inte antalet barn per god man det som är 
problemet. Det blir problem när god man är okunnig om uppdraget 
och inte har en aning om vad en utredning jämlikt socialtjänstlagen 
innebär och vad syftet med den är.” 

 

 

  

                                                                    
10 Riksföreningen gode män vårdnadshavare; http://rgmv.se 

GODE MÄN10 

Att som god man ansvara för ensamkommande barn och ungdomar är ett annorlunda uppdrag än det ordinära 
godmanskapet. Detta uppdrag gäller endast för ensamkommande och innebär att den gode mannen tar rollen som 
formell vårdnadshavare för barnet. Uppdraget innebär regelbunden kontakt med vuxna i barnets omgivning, vilket 
för ensamkommande mitt i en asylprocess också innebär kontakt med Migrationsverket. Enligt Riksföreningen gode 
män vårdnadshavare är den brist på gode män som uppstått i samband med en ökning av antalet anländande 
ensamkommande barn, en risk för de ensamkommande barn som kommer nu. Idag får gode män 25 000 kronor per 
år i ersättning per barn.  
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Efter att barnen fått uppehållstillstånd ska de få de en särskilt förordnad 
vårdnadshavare. Det får de av tingsrätten och det tar ofta alldeles för lång tid till men för 
den unga. Denna ska ansvara för barnets omsorg och trygghet. I de fall där barnen bott 
hos en familj blir oftast föräldrarna där utsedda. Uppdraget är väldigt likt uppdraget som 
god man för ensamkommande, men det är svårare att rekrytera särskilt förordnade 
vårdnadshavare till ensamkommande. I rekryteringen läggs, enligt SKL, stor vikt vid 
relationen till barnet. Detta kan förstås vara svårt för ensamkommande utan anhöriga i 
landet. Det finns i nuläget inget lagstöd för ersättning till särskilt förordnande 
vårdnadshavare, utan har i olika kommuner utvecklats olika praxis för hur stor 
ersättningen ska vara och vem som ska stå för den kostnaden. Detta kan förstås också 
vara ett hinder för rekryteringen.  

Nästa orosmoment är vad som händer när de ensamkommande slussas ut från 
strukturerna för omhändertagandet, antingen för att de fyllt 18 eller för att deras 
familjer anlänt. Många uttrycker en väldigt stark oro för vad som händer när barnen fyller 
18. De förlorar då sin Gode man och förväntas klara av att bo själva. Få artonåringar är 
redo att klara sig helt själva, allra minst någon som kanske fortfarande är relativt ny i 
landet och har ett litet kontaktnät. 

 
”Ett problem som ibland uppstår är när ungdomar blir 18 år. Då får 
de ibland eget boende och har ingen kontakt kvar och har inte 
upparbetat andra kontakter. De blir ibland mycket ensamma” 

 
Samma oro finns för barn som, när deras familjer anländer, måste lämna både boende 
och strukturer de då vant sig vid. För många av barnen blir det plötsligt deras ansvar att 
ta hand om sin familj, något de flesta inte är förberedda på eller gamla nog att hantera. 
De stöd barnen fått innan försvinner när familjen kommer.  

 
 

”När familjen kommer till Sverige på anknytning försvinner allt 
stöd. Föräldrarna har ingen som kan stötta dem i samhället, 
förutom barnet. Det lägger mycket ansvar på ett barn. Barnet 
måste skolka från skolan för att följa med föräldrarna på möten, ta 
ansvar för att söka bidrag, bostäder etc.” 

 
 
Förslagen på lösningar från våra medlemmar vad det gäller omsorgsansvaret och 
skyddandet av barnen sträcker sig över flera olika områden, eftersom problemen också 
gör det, och fungerar optimalt i symbios med andra föreslagna förbättringar/lösningar. 
Generellt efterfrågas mer kompetens hos de anställda på HVB-boenden, samt högre 
krav på utbildning för alla som arbetar inom processen. Det efterfrågas också en 
förbättrad situation för de anställda.  

Våra medlemmar vill se att arbetet som socialsekreterare och liknande görs mer 
attraktivt, för att i slutändan kunna anställa fler. Det föreslås bland annat att 
socialsekreterare ska få fokusera på färre antal ärenden, så att barnets individuella 
behov ska kunna tillgodoses. Utöver dessa övergripande förslag efterfrågas också mer 
utbildning för tolkar, och en översyn av hur Gode män kan fungera bättre. Det finns 
förslag på mer utbildning och stöd, fler eller färre barn per God man. Några medlemmar 
föreslår att Gode män skulle kunna ha det som heltidsjobb att endast jobba med 
ensamkommande och på så sätt höja sin kompetens och ha tid att erbjuda allt stöd som 
faktiskt behövs.  
 

  



 

 19 

 

”Ett annat problem är att när ensamkommande barn placeras av 
kommunen inom Sis övergår dygnskostnaden till Migrationsverket 
vilket betyder att placerande kommun blir av med en kostnad. 
Därmed finns det en tydlig tendens inom Sis att placerande 
kommuner till ensamkommande barn inte arbetar lika aktivt för 
att flytta ungdomen från Sis. Kommunen tar ju då tillbaka 
kostnaden för ungdomen.” 

 

I steget från kommunens omhändertagande vill många medlemmar ha strukturer för hur 
18-åringar ska kunna stöttas efter att de lämnat boenden. De vill också se nationella 
riktlinjer för hur man hanterar återföreningar med familjer och stöttar barnen i det nya 
ansvar som kan uppstå. Vissa föreslår att någon med en liknande funktion till den av en 
God man kan erbjudas både de som fyllt 18 och de som återförenats med familjer.  

Det vi kan se genomgående i svaren från våra medlemmar är en önskan att se en 
omvandling av systemet där det som prioriteras är vårdnad av barnet. Här har vi förslag 
på en rad olika områden, som vi tror kan leda till att den generella situationen förbättras 
för ensamkommande barn.  

 

Våra policyförslag:  

� Behandla ensamkommande barn på samma sätt som andra barn, inte minst med 
avseende på placering inom SIS (Statens InstitutionsStyrelse). 

� Ställ minimikrav på utbildnings- och bemanningsnivå för att arbeta med 
ensamkommande barn i såväl ankomst- som anvisningskommuner. Det höjer 
kvaliteten och effektiviteten samt förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar med 
ensamkommande barn. 

� Inför krav på BUV-team på alla av Migrationsverkets asylprövningsenheter. 

� Tydligare kompetens- och bemanningskrav för upphandling av boende för 
ensamkommande barn. 

� Fortsatt stöd till barnet och dennes familj vid återföreningar eller när barnet fyllt 18 år 
under en övergångsperiod. 

� Överförmyndarenheten bör heltidsanställa gode män med rimlig lön och ansvar för 
cirka tio barn, eller tilldela fritidsarbetande Gode Män begränsat antal barn så att de 
har förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag. 

� Utse God man från dag ett i barnets migrationsprocess i Sverige. 

� Krav på att Gode män har gått en godmansutbildning med inriktning mot just 
ensamkommande barn. 

� Arbeta för att Gode män behärskar såväl svenska som det språk barnet/klienterna 
talar, alternativt har god tillgång till auktoriserade tolkar. 

� Inför lagstadgade bestämmelser om ersättning för särskilt förordnande 
vårdnadshavare. 

� Prioritera på landets tingsrätter att utse särskild förordnad vårdnadshavare till 
ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. 
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