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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ensamkommande asylsökande barn har blivit ett alltmer aktuellt ämne under 2000-talet i Sverige. 

Enligt FN:s definition är det ”en person under arton år som är åtskild från båda sina föräldrar eller 

från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet”
1
. Under 2009 kom 

det 2250 ensamkommande asylsökande barn till Sverige och till och med april i år har 

Migrationsverket tagit emot 719 asylansökningar från ensamkommande barn
2
.  Socialarbetare är 

ständigt i kontakt med människor i utsatta situationer och ensamkommande asylsökande barn tillhör 

denna grupp. Det stora antalet ensamkommande asylsökande barn gör att socialarbetare på flertalet 

olika arbetsplatser kommer i kontakt med denna grupp barn exempelvis inom landstinget, 

Migrationsverket och kommunen.  

 

Sveriges utlänningslag har sedan efterkrigstiden kontinuerligt modifierats och en statlig 

flyktingpolitik har utbytts till en invandrarpolitik (Svanberg & Tydén, 2005). Politiken är i ständig 

förändring och ett exempel på det är det tillägg i lagen om mottagande av asylsökande som trädde i 

kraft 2006 och gav landets kommuner ansvar om mottagande av ensamkommande asylsökande 

barn, tidigare var det statens ansvar. Mottagandet är byggt på frivillighet och beslutet tas på 

kommunalpolitisk nivå. Kommunerna tar ställning till om och hur många barn de är villiga att ta 

emot och skriver sedan avtal med Migrationsverket. Antalet barn samt hur omhändertagandet och 

integrationsprocessen genomförs i de olika kommunerna skiljer sig åt
3
. Några av landets kommuner 

valde att placera de ensamkommande asylsökande barnen i familjehem. Vilket exempelvis skedde i 

några av Värmlands kommuner, efterhand valde de att tänka om efter råd från erfarna kommuner 

och det beslutades istället om att bygga ett asylboende (Värmlands Folkblad, 2007-12-17). 

Ytterligare ett exempel är hur det under hösten 2009 var aktuellt för Malmö stad att placera 

ensamkommande asylsökande barn på ett vandrarhem i Hörköping, Vellinge Kommun. Detta ledde 

till uppror och protester bland politiker och kommuninvånare (GT, 2010-03-17). Det ökande antalet 

ensamkommande asylsökande barn samt det faktum att vissa kommuner valt att ej ta emot barn 

gjorde att regeringens flyktingsamordnare Björn Eriksson och rådgivare Nima Poushin publicerade 

en artikel på DN debatt. I vilken de framhäver att det kan bli aktuellt med en tvångslag för 

mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Kommunerna har angivit argument som 

bostadsbrist, administrativa tillkortakommanden samt att det skulle öka främlingsfientliga partiers 

anhängarskara som anledning till att inte bygga upp en mottagnings verksamhet (DN, 2010-03-12). 

                                                 
1
 www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf, 2010-05-13 

2
 www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf, 2010-05-13 

3
 www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf, 2010-05-13 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf
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De kommuner som tar emot barn får statliga ersättningar som helt och hållet ska täcka de kostnader 

som uppstår för en mottagarkommun
4
.  

 

Historiskt sett har Sverige erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn, 70 000 finska barn kom 

till Sverige under andra världskriget, även norska och danska krigsbarn kom samt en mindre grupp 

judiska barn. För barnen användes olika boendeformer, de finska barnen bodde huvudsakligen i 

familjehem medan de judiska barnen placerades i familjehem eller i ett kollektivt boende som 

bedrevs av judiska flyktingar och svenska judar (Svanberg & Tydén, 2005). 

 

1.2 Problemformulering 

I Sverige finns 290 kommuner
5
 och idag har 127 av dem avtal om att ta emot ensamkommande 

asylsökande barn
6
. Som tidigare nämnts ansvarar kommunerna själva för hur boendet utformas. 

Vissa kommuner använder sig av kollektivt boende med personal medan andra kommuner valt att 

placera de ensamkommande asylsökande barnen i familjehem. Placeringsarbetet och boendeformen 

skiljer sig därmed åt bland de olika kommunerna. Detta väcker funderingar kring hur kommunerna 

resonerar i placeringsarbetet och vilka beslutsgrunderna är, vad dagens forskning säger och om 

Sveriges tidigare erfarenheter av de olika placeringsformerna gällande de ensamkommande 

krigsbarnen i anslutning till andra världskriget har någon betydelse i kommunens resonemang.   

 

1.3 Syfte 

Undersöka tre kommuners val av boendeform för ensamkommande asylsökande barn. Fokus för 

studien ligger på hur kommunerna resonerar kring val av boende och om kommunerna tar hänsyn 

till tidigare kunskap och erfarenheter. Studien är explorativ samt jämförande utifrån det historiska 

perspektivet och dagens forskning. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Vad är den aktuella kommunens grundtanke med val av placeringsform för de ensamkommande 

asylsökande barnen? 

• Vilken betydelse har Sveriges historiska erfarenheter (samt kommunens) av ensamkommande 

(krigs)barn för placeringsvalet? 

• Hur styrks kommunens resonemang utifrån aktuell forskning? 

                                                 
4
 www.migrationsverket.se/info/428.html, 2010-05-13 

5
 www.ne.se/lang/kommun, 2010-05-13 

6
 www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf, 2010-05-13 

http://www.migrationsverket.se/info/428.html
http://www.ne.se/lang/kommun
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
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2. METOD 

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

För att få svar på vår frågeställning som lyder ”vad är den aktuella kommunens grundtanke med val 

av placeringsform för de ensamkommande asylsökande barnen?” har vi valt den kvalitativa 

intervjun som källa till kunskap. Vi anser frågan bäst besvaras genom granskning av socialnämnders 

sammanträdesprotokoll i kombination med en kvalitativ intervju där respondenten ifråga varit 

delaktig i beslutsprocessen i den aktuella kommunen. Eftersom att ett beslut oftast är mer komplext 

än vad som framkommer nedskrivet. Watt Boolsen (2007) framför att målet med det kvalitativa 

angreppssättet är att finna orsaker och samband i ett specifikt fenomen som forskaren undersöker. 

Vårt mål är således att genom gransknig av intervjuer, mjukdata och se till olika betydelsefulla 

faktorer kunna utröna hur grundtankarna i val av boendeform såg ut.  

 

Kvale (2005) beskriver hur hermeneutisk tolkning förutsätter en viss förförståelse för det forskaren 

valt att undersöka samtidigt som förförståelsen används för att tolka och förstå meningsfulla 

fenomen i sammanhanget de förekommer. Undersökningen resulterar sedan i en beskrivning där 

forskaren utifrån den hermeneutiska ansatsen belyser respondentens subjektiva uppfattning och 

upplevelser. I vår studie har det inneburit att vi formulerat frågor utifrån vår förkunskap och under 

intervjuerna införskaffat mer kunskap som sedan bidragit till tolkningen. Watt-Boolsen (2007) 

skriver att en litteraturgenomgång kan användas som en kritisk introduktion till ämnet forskaren 

valt att undersöka samt att förförståelse är av stor betydelse då arbete är upplagt ateoretiskt. I arbetet 

skapades denna betydande förförståelse genom litteraturstudier och datainsamling rörande de 

aktuella frågeställningarna som senare skulle undersökas genom intervjuer. Denna insamlade data 

var viktig för att kunna formulera relevanta frågor inför de framtida intervjuerna. Metoden har 

således utgjorts av kunskapsinsamling i form av litteraturstudier för att sedan övergå till kvalitativa 

intervjuer. Enligt Kvales (2005) intervjuguide tematiseras intervjufrågor i olika kategorier. Frågor i 

detta arbete strukturerades på detta sätt med kategorierna kommunen, barnen, boendeformen, 

gruppboende samt familjehem. Under respektive kategorier utformades sedan ett antal konkreta 

frågor relaterade till uppsatsens frågeställningar. Respondenterna fick ta del av intervjuguiden ett 

par dagar innan själva intervjun för att kunna förbereda sig och vid intervjutillfället användes 

frågorna som samtalsunderlag. Intervjuerna genomfördes halvtstrukturerat, enligt Kvales (2005) 

metod, där respondenten fick tala fritt utan avbrott efter ställd fråga. Vi var intresserade av 

kommunernas resonemang, vilket är svårt att fånga i slutna frågor. Respondenterna svävade tidvis 

ut från ämnet, det var inget som var negativt utan bidrog snarare till datainsamling, precis vad som 

är önskvärt vid en halvstrukturerad intervju. Av de tre intervjuerna genomfördes två via telefon och 
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en i ett personligt möte.  Samtalen spelades in med hjälp av diktafon som sedan transkriberades för 

vidare resultatbearbetning och analys. Den analysform som sedan tillämpas i arbetet är analytisk 

induktion. I den induktiva metoden och arbetsprocessen beskriver Watt Boolsen (2007) att forskaren 

använder den insamlade datan och resultatet av undersökningen som utgångspunkt för att formulera 

en teori eller slutsats. I den analytiska induktionen kombineras den induktiva processen med den 

deduktiva där det ses till vad materialet innehåller och forskaren ser till materialet utifrån frågan: 

vad visar det? Samt att forskaren letar efter bestämda förhållanden i materialet. Vår analys 

innefattar även en historisk jämförelse där vi ser till Sveriges tidigare erfarenheter med dagens 

förfaranden. 

 

2.2 Urval 

För att få svar på frågeställningarna ansågs det bästa alternativet vara att genomföra intervjuer med 

personer insatta i ämnet i de tre utvalda kommunerna. Kommuner som ej har mottagande av 

ensamkommande asylsökande barn exkluderades, likaså kommuner med nyare avtal där 

mottagandet inte startats upp eller är i initieringsfasen. Detta eftersom att frågeställningarna ansågs 

kunna bli bättre besvarade av kommuner med minst ett års erfarenhet. Någon geografisk 

exkludering gjordes ej, utan det var önskvärt med kommuner från olika delar av landet eftersom 

kommuner kan tänkas hämta idéer från närliggande kommuner. Initialt kontaktades nio olika 

kommuner runt om i Sverige som antingen har gruppboende för ensamkommande asylsökande barn 

eller kommuner som valt att placera barnen i familjehem. Vårt mål, innan genomförandet, var att 

intervjua fyra kommunrepresentanter där två kommuner placerade barnen i familjehem och de 

andra två hade ett gruppboende som bedrevs i kommunens regi. De nio kommunerna kontaktades 

via e-post. Efter uteblivet e-postsvar kontaktades tre av kommuner via telefon, dock resulterade 

ingen av telefonkontakterna i en intervju. Av alla kontaktade kommuner ansåg sig tre inte ha tid för 

att genomföra en intervju, två svarade inte alls, en kommun återkom sent med svar. Tre 

förfrågningar gav positiv respons och intervjutillfälle överensstämdes via e-post. Det slutgiltiga 

urvalet blev intervjuer med Danderyds, Krokoms samt Filipstads kommun. Samtliga respondenter 

var kvinnor som hade olika positioner i respektive kommun; samordnare, chef på gruppboende och 

handläggare på socialtjänsten. På grund av långt avstånd och en önskan att ha kommuner från olika 

delar av landet genomfördes intervjuerna med Danderyds och Filipstads kommun via telefon. Den 

tredje genomfördes i Krokom genom en personlig träff på respondentens kontor. Repstad (2007)  

har kritiserat den valda intervjumetoden utifrån att mjukdata insamling och användandet av det 

framkomna materialet som kunskapskälla, eftersom metoden anses alltför individualiserad och 

fokuserar i för hög grad på enskilda personers uppfattningar. Utöver fakta från intervjuer, som är 

subjektiva, inhämtades därför kompletterande information från sammanträdesprotokoll. 
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För att begränsa studien fokuserades på de finska och de judiska krigsbarnen. Fokus i studien ligger 

på barn, genusperspektiv framstår därför ha underordnad betydelse även om majoriteten av de barn 

som ingår i undersökningen är pojkar. Någon etnisk aspekt belyses ej utöver att de barn som 

undersöks i studien är av annan etnicitet och kulturell bakgrund än det samhället som de befinner 

sig i. Respondenterna och barnen delar inte etnicitet. 

 

2.3 Studiens tillförlitlighet 

Kvale (2005) talar om vetenskapens heliga treenighet; reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Han beskriver hur forskaren ständigt uppmanas till att kunna generalisera en intervjuundersöknings 

resultat. Enligt kontrasterande humanistisk syn är varje situation unik och analytisk generalisering 

innebär att forskaren gör en övervägning om resultatet som framkommit kan ge vägledning till för 

vad som kommer hända i en annan liknande situation. Kvale skriver att den bygger på likheter och 

skillnader i båda situationerna. I relation till detta ställs då frågan om vårt resultat av tre kommuners 

val och beslut om placeringsform kan tolkas i ett vidare sammanhang. Uppsatsens omfattning gör 

att detta inte är möjligt, vilket innebär att denna undersökning inte är generaliserbar. Det skulle ha 

inneburit att vi behövt utforska ett större antal kommuner samt kommuner där verksamheten ännu 

inte är uppbyggd. Redovisade resultat och jämförande analys som innefattas i arbetet är således 

unik i sig. 

 

Reliabiliteten i arbetet leder till en diskussion om uppsatsens tillförlitlighet. Kvale (2005) menar att 

reliabilitet knyts an till forskningsresultatens konsistens. I intervjuerna som genomfördes använde 

vi oss av konkreta frågor i en intervjuguide som även respondenten hade till hands vid tillfället. Vi 

avsåg genomföra intervjuerna på liknande sätt med samma frågor, i verkligheten blev det 

annorlunda då konversationerna varierade. Frågorna formulerade vi inte identiskt vid 

intervjutillfället och vi kan därför ifrågasätta resultatets tillförlitlighet. 

 

Validiteten i ett arbete handlar om tillförlitligheten i intervjupersonens rapport samt om forskaren 

undersökt det som avsågs undersökas enligt Kvale (2005).  Graden av tillförlitligheten i denna 

undersökning stärks i form av inspelning och transkribering av intervjuerna samt att vi varit två 

personer. Att undersöka hur ”kommunerna resonerar kring val av boende och om kommunerna tar 

hänsyn till tidigare kunskap och erfarenhet” visade sig i intervjuerna vara svårt då respondenten 

under intervjun samtalade om sådana saker som i efterhand inte anses relevanta för studien. Vår 

ansats har inte heller varit att kunna dra generella slutsatser i arbetet utan att genomföra en 

explorativ studie i en specifik kontext. 
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2.4 Etiska aspekter 

Utifrån Kvales (2005) resonemang finns det etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid en omfattande 

kvalitativ undersökning; informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat 

samtycke ges i den process som omfattar kontakten med respondenten. I vårt fall valde vi att 

skriftligen via e-post ta första kontakt med personer inom de valda kommunerna. Då personen i 

fråga kan fundera över deltagandet eller inte innan denne svarar. Vid samtal i telefon kan det 

upplevas som en trängd situation där förfrågan kan bli svår att säga nej till. De tre personer som vi 

till sist intervjuade deltog frivilligt och var positiva till vår förfrågan. Det informerade samtycket 

skapades således via e-postkontakt. Den konfidentialitet som Kvale beskriver inom ramen för etiska 

aspekter avser att avidentifiera intervjupersonerna i det redovisade arbetet. I denna uppsats är det 

inte aktuellt att avidentifiera respondenterna. De intervjuade personerna har gett sitt samtycke till 

deltagande och bistår med namn och kommun i resultatet.   Konsekvenser som kan uppstå i en 

intervjusituation och i redovisning av materialet måste beaktas utifrån att den intervjuade kan ta 

skada av det som kommit fram menar Kvale. Forskaren måste då respektera det som berättas och se 

till möjliga skador som kan drabba den intervjuade och därmed välja vad som kan offentliggöras. I 

vårt fall var detta inte aktuellt, vi intervjuade personer utifrån deras yrkesroll och de ämnen som 

berördes ansågs inte kunna skada någon individ. Kvale understryker att det som sägs bör återges i 

skriftspråk och inte talspråk, det kan vara en fördel för respondenten eftersom talspråk kan anses 

fördummande i textform och respondenten kan således ångra sitt uttalande. Det tog vi fasta på vid 

resultatredovisningen. 

 

2.5 Förförståelse 

Kvale (2005) belyser att det hermeneutiska förhållningssättet lägger stor betydelse vid förkunskaper 

eftersom det är relevant för hur forskaren sedan ska kunna analysera det material som framkommit. 

För att kunna undersöka det valda ämnet i förhållande till arbetets syfte är förkunskap essentiellt. 

Ämnesval avgjordes av intresse, vi var angelägna om att undersöka de olika kommunernas 

resonemang och se vad de olika boendeformerna innebär. För att kunna genomföra en jämförande 

studie i ämnet behövs således en bakgrundshistoria att jämföra den aktuella situationen med. Att 

vara kritisk eller ifrågasätta olika kontexter kräver också förkunskaper för att kunna ha något att 

relatera till. Vi har genom litteraturstudier införskaffat kunskap om utgången för de finska och 

judiska krigsbarnen. För mer kunskap gjordes en genomgång av delar av aktuell forskning för att 

kunna analysera resultatet utifrån dagens kontext. Även sammanträdesprotokollen från de aktuella 

kommunernas socialnämnder granskades.  
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2.6 Metodproblem 

Studien är av explorativ och jämförande karaktär med en deskriptiv redovisning av resultat. 

Explorativt angreppssätt menar Kvale (2005) är ett av de svårare förhållningssätten då det saknas 

information, evidens och liknande arbeten. Evidensen som används är de historiska erfarenheterna 

samt kunskapsläget. Arbetet har dock försvårats på grund av den begränsade mängd material som 

finns att tillgå vad gäller kunskap om placering av ensamkommande asylsökande barn idag. Det har 

också lett till vissa svårigheter när det gäller att vara kritisk till dagens arbete. Ytterligare ett 

problemområde har varit att vi initialt önskade undersöka fyra kommuners resonemang och 

verksamheter för att få jämn fördelning av placeringsform, men vi lyckades endast få till samtycke 

om intervju med tre kommuner. Repstad (2007) framhåller att kvalitativa intervjuer som 

informationskälla kan diskuteras eftersom det handlar om enskilda individers uppfattning och 

återberättande.  För att ändå få en struktur under samtalen var intervjuguiden ett viktigt instrument. 

Likaså valet av kompetenta respondenter.  

 

Vad gäller medvetenhet av vårt val av metod har vi reflekterat över det faktum att två intervjuer 

genomfördes via telefon och en vid ett möte. I en telefonintervju uteblir parternas kroppsspråk och 

ögonkontakt vilket gör att situationen upplevs som mer stressad och kan leda till missförstånd, 

däremot får tonläget större vikt. Telefonintervjuer har färre pauser, vilket blir en brist eftersom det 

ofta är i andrummet många personer stannar upp och funderar och fördjupar ett svar. Ett personligt 

möte innehar dessa faktorer som en telefonintervju saknar, dock kan det personliga mötet leda till 

mer utsvävningar. Av våra intervjuer gav det personliga mötet en betydligt rikligare materialmängd 

än vid telefonintervjuerna. Det tydligt formulerad frågorna och vår förförståelse bidrog till att vi 

kunde följa samtalen och ställa relevanta frågor, vilket gjort att trots olika intervjusituationer kunnat 

få fram den fakta vi sökte. Val av intervjumetod är en produkt av den begränsade tidsramen 

uppsatsskrivandet har. Tidsbristen har också lett till att studien endast omfattat ett fåtal kommuner. 

 

3. DEFINITIONER 

Definitionerna avser klargöra för läsaren vad de olika boendeformerna innebär samt den metod som 

barnen utreds enligt vid kommunernas socialtjänst. 

 

3.1 Familjehem 

Familjehem är ”ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande 

vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad, och vars verksamhet inte är sådan att hemmet 
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blir att anse som ett hem för vård eller boende”
7
. Det kan också beskrivas på sådant sätt att ett 

familjehem är ett boende utan behandling. Målet för både familjehemmet och socialtjänsten är att 

jobba mot att återförena den unge med sin biologiska familj. Det är socialtjänsten som utreder 

familjen som ansöker om att bli familjehem, när utredningen är klar presenteras den för den lokala 

socialnämnden för godkännande. I stort sett kan alla familjer bli familjehem så länge det har en 

stabil familjesituation med tidigare erfarenhet av barn samt att familjen finner intresse i andra 

människor. Det som krävs är att det finns tid och engagemang för uppdraget samt att barnet 

välkomnas och accepteras av familjen. Det måste även finnas en positiv uppbackning och stöd för 

om möjligt fortsatt kontakt med de biologiska föräldrarna
8
. 

 

3.2 HVB-hem 

Ett hem för vård eller boende (HVB-hem) är enligt Socialtjänstförordningens 3 kap ”hem inom 

socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende” (Se bilaga 

2). HVB-hem kan bedrivas enskilt genom ett privat bolag men även inom den offentliga sektorn
9
. 

Ett HVB-hem bedrivs i olika sättningar med skillnader i pedagogik och ideologi. Det kan handla 

om ett miljöterapeutiskt arbete, konsekvenspedagogik, medlevarskap, kontaktmannaskap med 

mera
10

. Sedan Migrationsverket tecknat flertalet avtal med olika svenska kommuner kring 

mottagandet av ensamkommande asylsökande barn har en del kommuner valt att själva starta upp 

HVB-hem för de ensamkommande asylsökande barnen. Dessa hem ger omvårdnad och integration 

snarare än behandling (SKL, 2010). 

 

3.3 BBIC- Barns Behov I Centrum 

BBIC är en utarbetad mall och metod som socialtjänsten använder sig av vid utredning om barn far 

illa. Syftet med BBIC är att stärka barns ställning samt främja ett bättre samarbete med barnet och 

dess nätverk. Utredningsformen med dess givna mall skapar struktur och systematik i utredning och 

dokumentationen vilket ökar rättsäkerhet för klienten. Utredningen har en lagstadgad tidsram på 

fyra månader. Där utreds barnets situation och en vårdplan, genomförandeplan upprättas samt 

insatser och uppföljningsarbete verkställs. Huvudsyftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och 

se till barnens behov och huruvida de tillgodoses. Enligt modellen utreds barnet och dess miljö 

utifrån tre huvudkategorier som är barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. 

Modellen är avsedd att användas som underlag för att göra analyser av samspelet mellan olika 

                                                 
7
 www.ne.se/lang/familjehem, 2010-04-26 

8
 www.ostersund.se/stodomsorgvard/socialtjanst/familjeliv/familjehem.4.456b7061190a710e4580009432.html,  

2010-04-26 
9
 www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:937, 2010-04-26 

10
 www.ostersund.se/download/18.63d22a4d12631dd9bf380004237/Microsoft+Word+-+Broschyr+Boendena.pdf, 

2010-04-26 

http://www.ne.se/lang/familjehem
http://www.ostersund.se/stodomsorgvard/socialtjanst/familjeliv/familjehem.4.456b7061190a710e4580009432.html
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:937
http://www.ostersund.se/download/18.63d22a4d12631dd9bf380004237/Microsoft+Word+-+Broschyr+Boendena.pdf
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faktorer som har betydelse för barnets utveckling, i förhållande till resurser och svårigheter 

(Dahlberg & Forssell, 2006). 

 

4. ANSVARSFÖRDELNING 

Regeringen arbetade 2005 fram nya bestämmelser kring mottagande av ensamkommande barn, 

propositionen (se bilaga 3) skulle införas i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och 

reglera ansvarsfördelningen av ensamkommande asylsökande barn. Lagändringen som sedan trädde 

i kraft i juli 2006 innebar att kommunen frivilligt skulle anmäla intresse om att ta emot och handha 

de ensamkommande barnen efter anvisning från Migrationsverket. Kommunen ansvarar således för 

boende medan Migrationsverket i sin tur fortsatte ansvara för barnens asylutredningar efter 

lagändringen. När Migrationsverket tidigare ansvarade för utredning och omsorg hade verket 

dubbla roller samt att de saknade den kompetens som socialtjänsten kunde tillhandahålla vid 

omhändertagande av utsatta barn. I propositionen tas det hänsyn till internationella och nationella 

lagar, konventioner och riktlinjer av relevans. Stor vikt läggs vid FN:s barnkonvention, UNHCR:s 

riktlinjer för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och arbetet inom EU beträffande 

ensamkommande barn. Propositionens slutsats blev att utifrån dessa lagrum och konventioner är 

barnets bästa att en ansvarsfördelning införs. Vilket innebar att kommunerna från och med juli 2006 

frivilligt fick ansvaret för att anordna boende för ensamkommande asylsökande barn
11

. Nedan följer 

ett förtydligande av Migrationsverkets respektive kommunernas ansvarsområde.  

 

4.1 Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverket har till uppgift att anordna ankomstboende för nyanlända asylsökanden, de kallas 

anläggningsboende, vilket vanligtvis är en lägenhet i ett hyreshus
12

. För ensamkommande 

asylsökande barn finns det särskilda ankomstboende som Migrationsverket ansvarar för, de kallas 

även för ansökningsenheter/funktioner och där kan barnen ansöka om asyl. I nuläget är det nio 

kommuner som tillhandahåller detta; Sigtuna, Solna, Malmö, Mölndal, Norrköping, Gävle, Örebro, 

Umeå och Skellefteå. Flera av dessa har tillkommit det senaste halvåret för att sprida ansvaret på 

fler kommuner samt att de skall kunna avlasta varandra vid behov
13

. Migrationsverket har till 

uppgift att skriva avtal med kommuner för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. 

Avtalen sträcker sig vanligtvis över ett år och gäller antal barn eller antal platser
14

. 

 

                                                 
11

 www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf, 2010-05-15 
12

 www.migrationsverket.se/info/60.html 2010-04-14 
13

 www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf, 2010-04-15 
14

 www.migrationsverket.se/info/426.html 2010-04-04 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf
http://www.migrationsverket.se/info/60.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
http://www.migrationsverket.se/info/426.html
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4.2 Kommunens ansvar 

När barnen anvisas från Migrationsverket till en kommun som har avtal om mottagande är det 

kommunens ansvar att anordna med boende och utredning via socialtjänsten under den tiden 

asylansökan prövas. Beviljas barnet uppehållstillstånd fortsätter kommunen ansvara för barnet, om 

ansökan inte går igenom får barnet återvända till ett av Migrationsverkets boenden för att sedan 

återvända till sitt hemland
15

. Ett ensamkommande asylsökande barn kan under asyltiden på egen 

hand välja att ordna boende, då ofta hos släkt eller vänner. Denna form av boende kallas för eget 

boende (EBO), det blir då kommunens ansvar att utreda barnets boendeform, det vill säga om 

familjen är lämplig. Även om kommunen redan har tagit emot det antal barn som överenskommits 

så kan det komma flera barn till kommunen genom exempelvis att ett barn väljer EBO i kommunen. 

Kommunen har också ansvar att tilldela varje ensamkommande asylsökande barn en god man som 

kan tillvarata dess intressen eftersom att barnet inte är myndigt och inte har någon vuxen eller 

förälder som finns till hands
16

 . 

 

5. HISTORIA 

Invandringen i Sverige sträcker sig över flera hundra år och under industrialismen på 1800-talet 

kom exempelvis en kraftig tillströmning av nya grupper. Passfrihet infördes i Sverige första gången 

1860 innan dess hade det krävts ett särskilt tillstånd för att bosätta sig i Sverige, men i och med den 

nya lagen om passfrihet blev det möjligt att fritt resa in i landet. Under 1800-talet bredde 

antisemitismen ut sig i Europa, vilket ledde till stor omflyttning av judiska grupper. Även i Sverige 

tillkom nya judiska invandrare. Sverige hade sedan tidigare en judisk koloni som invandrat främst 

från Tyskland. Med den nya invandringen uppstod en flyktingdebatt och 1917 återinfördes 

passtvånget för inresande utlänningar i ett syfte att begränsa inflödet i landet, som gällde till andra 

världskrigets slut. Även flertalet länder i Europa nästintill stängde sina gränser vilket gjorde det 

svårt för de mest utsatta invånarna i det nya Nazityskland att lämna landet. Under efterkrigstiden 

öppnades gränserna i Sverige och en invandring tog fart, särskilt arbetskraftsinvandring. 

Flyktinginvandrig skedde även under efterkrigstiden, men kom på 70-talet att bli dominerande, då 

en lagändrig 1972 förbjöd arbetskraftsinvandring. Under 70-talet började Sverige skapa en 

invandrarpolitik för första gången och 1975 slog regeringen fast att riktlinjerna för 

invandrarpolitiken skulle vara jämlikhet, valfrihet och samverkan (Svanberg & Tydén, 2005). Under 

följande decennier ökade flyktingströmmarna och 1986 deklarerades att ”utgångspunkten för de 

invandrarpolitiska åtgärdarna bör i första hand vara de enskilda människornas förutsättningar och 

                                                 
15

 www.migrationsverket.se/info/426.html 2010-04-04 
16

 www.migrationsverket.se/info/60.html 2010-04-14 

 

http://www.migrationsverket.se/info/426.html
http://www.migrationsverket.se/info/60.html
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behov” (Svanberg & Tydén, 2005, s.366). Idag är ledorden att ”Sverige ska ha en human 

flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Möjligheten att 

söka asyl ska värnas, och utvecklingen i Europa, mot mer av stängda gränser, ska motverkas”
17

. 

 

Nedan följer mer ingående information om Sveriges historia i relation till uppsatsens syfte. Det 

handlar om hur mottagande och placering av finska och judiska krigsbarn under andra världskriget 

fungerade samt vad som finns att lära av det.  

 

5.1 Finska krigsbarn 

Sammanlagt reste 70 000 barn till Sverige från Finland under andra världskriget. Förflyttningarna 

skedde mellan åren 1939 – 1944, barnen som kom var mellan 6 månader och 15 år. När Finland var 

i konflikt med Sovjet deklarerade Sverige att ”Finlands sak är vår”. Hjälporganisationer startades 

upp runt om i Sverige. I Finland bildades en samarbetsorganisation som arbetade med utslussningen 

av de finska krigsbarnen. I juni 1941 bildades Barnflyttningskommittén vars huvuduppgift var att 

transportera barn från Finland till Sverige. Förflyttningen av de finska barnen var till för att sätta de 

yngsta medborgarna i säkerhet undan kriget och ge barnen en annan levnadsnivå i Sverige och inte 

leva i den fattigdom och fara som rådde i hemlandet. Tanken var att barnen skulle återvända när det 

blev tryggare i Finland. Barnen skeppades först över med båt till Sverige men när vintern och kylan 

kom och det längre inte var hållbart skedde transporten via tåg. Barnen blev i vägskickade med en 

lapp kring halsen där personlig informationen stod. Organisationer startades och fosterfamiljer 

värvades i Sverige åt de finska krigsbarnen. Vid den första värvningen anmälde 15 000 svenska 

familjer sitt intresse att bli fosterföräldrar till de finska barnen. När barnen kom vistades de först på 

upprättade mottagningsförläggningar och blev sedan utslussade till sina blivande fosterfamiljer. Av 

de 70 000 finska krigsbarn som kom till Sverige var det efter krigets slut 15 000 finska barn kvar. 

Efter vinterkriget påbörjades återvändandet, dock blossade kriget upp igen och barnen sändes åter 

till Sverige eller så avbröts den påbörjade hemflytten. Många finska krigsbarn fick erfara flera 

överflyttningar. Under perioden då de finska krigsbarnen vistades i Sverige var det många som 

tappade sitt modersmål och fann det svårt att efter hemfärd kommunicera med sin familj i Finland 

(Liikkanen, 1995).  

 

Till en början uppstod många kommunikations svårigheter med den nya svenska fosterfamiljen för 

de barn som pratade finska. För många av barnen kändes det som ett straff att bli bortskickad av sin 

egen familj. Barnen förstod inte de vuxnas välmening utan såg det som skedde som ett svek från 

                                                 
17

 www.regeringen.se/sb/d/9685, 2010-05-14 

http://www.regeringen.se/sb/d/9685
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familjens sida. I efterhand har det visat sig att de materiella tingen som Finland saknade inte kunde 

uppvägas i Sverige i och med den känslomässiga separation som de finska krigsbarnen genomled. 

De barn som återvände efter en viss tids vistelse i Sverige blev uppryckta ur vardagen och den 

trygghet den svenska familjen skapat. En del beskriver det som traumatiska upplevelser efter att de 

rotat sig hos de svenska familjerna och accepterat dessa som sina föräldrar för att sedan skickas 

tillbaka till något de inte längre tyckte vara deras hem. För många av barnen blev det en positiv 

upplevelse att få komma till Sverige och hamnade i en trygg och kärleksfull miljö i det nya landet. 

Medan andra barn inte fick en god hemmiljö hos fosterfamiljerna bland annat på grund av olika 

emotionella problem (ibid.).  

 

I undersökningar återberättar de finska krigsbarnen som vuxna hur det blev behandlade när de kom 

till Sverige. Efter att de blivit avlusade och ivägskickade runt om i landet stannade tåget de färdades 

med på olika perronger där barnen klev ut och väntade på att en blivande fosterfamilj skulle välja ut 

dem. De minsta barnen valdes först sedan flickorna och sist de äldre pojkarna. I de olika 

fosterhemmen levde en del barn i ett utanförskap och blev utnyttjande som arbetskraft. Det var 

traumatiska upplevelser för de finska krigsbarnen att först bli bortlämnade och ivägskickade på en 

lång tågresa i ovisshet för att sedan flytta in hos en främmande familj (ibid.).  

 

En undersökning beskriver hur vi ska förstå de finska krigsbarnen. Två perspektiv bör tas i 

beaktande: separationen från föräldrarna samt introduktionen i en främmande kultur med okända 

människor och ett annat språk. I undersökningen intervjuas finska krigsbarn i vuxen ålder där de 

vittnar om en stark rädsla för separationer, rotlöshet, ett starkt behov av kontroll, språksvårigheter, 

splittring och minnesbilder som stör deras vuxna liv. Barnens tidiga traumatiska överflyttning och 

livsförändring mildrades och bearbetades mer eller mindre bättre beroende på hur de blev mottagna 

i det nya landet. Barnen som knöt kärleksfulla relationer till sina nya fosterfamiljer och fick hjälp 

med bearbetningen klarade sig bättre undan de trauman de upplevt (Brendler-Lindkvist, 2004). 

 

5.2 Judiska krigsbarn i Sverige 

Historikern Ingrid Lomfors (1996) har skrivit en avhandling om de judiska flyktingbarnen från 

Nazityskland som kom till Sverige i samband med andra världskriget. Svenska regeringen beslutade 

först efter stora påtryckningar, bland annat från Judiska församlingen i Stockholm, att ta emot 500 

judiska flyktingbarn i vad som kom att kallas Barnkvoten. Mottagandet skedde dock under vissa 

premisser exempelvis fick de endast tillfälligt uppehållstillstånd. Inte heller skulle de få något 

statligt stöd, vilket ledde till att Judiska föreningen fick ansvaret för flyktingbarnen i Sverige. I 

slutet av 1938 hölls ett möte med flera judiska föreningar och en barnhjälpskommitté bildades som 
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fick namnet Barnavdelningen. I juni 1939 stod Barnavdelningens målsättning klar för verksamheten 

samt hur arbetet skulle utföras. Det handlade om mottagande, placering och uppföljning av barnen 

men någon beskrivning eller plan om vad barnen skulle sysselsätta sig med saknades. 

Målsättningarna genomfördes i praktiken inte fullt ut. Någon uppföljning gjordes exempelvis inte.  

Det största problemet de stötte på var hur omhändertagandet av barnen skulle ske. De lyckades 

snabbt ordna plats för närmare 200 barn i familjer, som i huvudsak var släkt eller bekant till barnet 

på något vis. Kommittén vände sig i första hand till judiska familjer på grund av praktiska orsaker. 

Dock var det fortsatta rekryteringsarbetet med att hitta fosterhem svårt, endast 160 familjer anmälde 

sitt intresse. Det var särskilt svårt att finna fosterhemsplats åt pojkar i 12-16 års ålder, familjerna 

ville hellre ta emot yngre barn och flickor. Svårigheterna med att ordna boende ledde till att i 

princip alla familjer som anmälde intresse fick erbjudande om att ta emot ett barn. Flyktingbarnens 

etniska bakgrund, upplevelser, ålder och läggning togs i princip ingen hänsyn till vid utplacerandet. 

Fokus var att hitta en plats till barnet, då tillskrevs det liten eller ingen betydelse till om familjen var 

judisk eller inte. När det senare kom barn som överlevt koncentrationslägren var tankarna däremot 

annorlunda. Det var självklart att det skulle tas in i den judiska gemenskapen, då de svenska judarna 

hade stärkts i sin judiska identitet och såg de behov som barnen kunde tänkas ha med andra ögon. 

Sammantaget hamnade en tredjedel av de barn som kom hos judiska familjer och de andra hos icke 

judiska familjer samt barnhem eller skolinternat. I början av 1939 gick judiska församlingar ihop 

och beslutade att grupp- och barnhem skulle iordningställas till de judiska barn som inte fick 

placering i familjehem. Barnavdelningen hade upprättat tidsbestämda kontakt med 

fosterhemsfamiljer eftersom att tanken var att barnen sedan skulle återvända till sina föräldrar. Dock 

fortsatte kriget och när kontrakten löpte ut hade inte barnen någonstans att ta vägen och behovet av 

än fler barnhem ökade. Vid placering i kollektivt boende genomfördes inte någon kontroll av 

personalens kompetens.  

 

Lomfors (1996) menar att alla flyktingbarnen hade sina individuella upplevelser av sin boendeform. 

Samtidig så går det att se skillnader utifrån vissa specifika problemområden om barnet bodde i 

fosterfamilj eller i kollektivt boende. Vikten av sociala faktorer är ett område och då särskilt de 

sociala relationerna. Ofta var den viktigaste personen för barnet någon den kände från hemlandet 

som ett syskon eller en kamrat. Att bibehålla denna kontakt underlättades för de barn som bodde i 

gruppboende. Dessa fick även möjlighet att använda sitt eget språk samtidigt som de lärde sig 

svenska, barn i svenska fosterhem hade inte möjlighet till att utöva sitt språk. En negativ effekt för 

de yngre barnen på grupphem var att de inte fick en nära anknytning till någon vuxen. Det erbjöds 

däremot barnen i fosterfamilj. Ytterligare ett problemområde var utövning av den judiska tron och 

kulturen. Det går inte att se tydliga skillnader mellan de olika boendeformerna, snarare var att det 
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skilde mycket från familj till familj beroende på hur de utövade och tillät barnen utöva judisk tro 

och vanor. Under krigsåren i Sverige inskränktes de judiska barnens möjligheter att utöva sin kultur 

och religion, de som bodde i kollektiv med andra judiska barn hade emellertid bättre förutsättningar 

för att bevara sin judiska identitet. De gruppboende där både personal och barn var flyktingar hade 

generellt sett en mer varmhjärtad atmosfär, även om personalen hade en auktoritär ställning. Detta 

kan förklaras med en insikt om den andres situation och svårigheter. I vissa familjehem uppstod 

problem då barn och familj inte delade traditioner och uppfattningar. Det som oftast skedde vid 

meningsskiljaktigheter var att barnen fick anpassa sig. Att flytta barnen till en annan judisk miljö 

framstod inte som något alternativ.  

 

Av de individer som ingick i Barnkvoten lämnade en tredjedel av dem Sverige efter kriget. Vad 

gäller de som stannade i Sverige blev de relativt snabbt upptagna som svenska medborgare vilket 

till viss del gav en bekräftelse på tillhörighet, men många av dessa barn hade ändå en känsla av 

”hemlöshet”. Gruppen judiska barn hade generellt en stark önskan om att utbilda sig och många av 

barnen har i vuxen ålder nått framgång inom sina yrken, som i många fall påminner om en förälders 

sysselsättning. Gruppen har generellt haft en stor yrkesmässig framgång. En bidragande faktor till 

det som framhålls är bibehållandet av den judiska kulturen med dess förebilder som bärare av 

intellektuell tradition. Resultatet av den yrkesmässiga framgången har bidragit till hög grad av 

personlig stabilitet och social integration i respektive samhälle (Lomfors, 2006).  

 

5.3 Vad har vi lärt oss av historien? 

I Brendler-Lindkvists (2004) rapport sammanfattar hon vad vi har lärt oss av mottagandet av de 

finska och judiska krigsbarnen som kom till Sverige under det andra världskriget. Barn påverkas av 

det de upplever, av krig och trauman, av separationer som de sedan bör tas om hand efter. Brendler-

Lindkvist skriver om de skillnader och likheter som går att utröna med dåtidens erfarenheter med 

hur vi arbetar idag. Gemensamt för alla barnen är att de anländer till ett främmande land utan skydd 

från föräldrar och att de lämnat sitt sociala och kulturella sammanhang. Allt är nytt för barnen: 

språket, kulturen, landskapet, historien och i flera fall klimatet. Barnen beskriver i denna situation 

känslor av rädsla, förvirring, övergivenhet, ensamhet och hemlängtan. En stor skillnad som skiljer 

dagens grupp av ensamkommande asylsökande barn mot de tidigare judiska och finska krigsbarnen 

är åldern. Majoriteten av de finska och judiska krigsbarnen var under tio år gamla, hälften av de 

judiska barnen var dock tonåringar i åldern 13-16 år då de kom till Sverige. Större delen av dagens 

ensamkommande asylsökande barn befinner sig i åldersspannet 16-18 år, endast en tredjedel av 

barnen är under 16 år då de anländer till Sverige. Avståndet för barnen till hemlandet är idag längre, 

både geografiskt och socio-kulturellt. Det kan försvåra mötet med det nya landet och möjligheten 
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att återvända hem (Brendler-Lindkvist, 2004). 

 

De slutsatser författaren drar i rapporten är att om det är möjligt undvika att separera barn från 

föräldrarna i krig eller andra krigssituationer. Sker denna separation och barnet kommer till ett nytt 

främmande land är mottagandet helt avgörande kring hur traumat kommer att påverka barnets 

mående. Mottagandet är viktigt på sådant sätt att det ska finns utrymme för bearbetning av sorg och 

förlust. Brendler-Lindkvist menar att vi kan bistå genom att skapa en miljö där de nyanlända kan 

rota sig, där det erbjuds en kontinuitet och undviker nya uppbrott och separationer. Vi som mottager 

dessa barn bör ha en medvetenhet kring de olika kulturernas betydelse. Vikten av att bibehålla 

kontakt med sitt ursprung och rötter. Detta kan förklaras utifrån positiva effekter för de judiska 

krigsbarnen som togs om hand av judiska flyktingar och bodde i gruppboende där de hade 

förutsättningar att upprätthålla sitt kulturella arv. De kunde kommunicera på sitt eget språk i det nya 

landet och barnen hade en gemensam historia och kultur med de ansvariga (ibid.). 

 

6. KUNSKAPSLÄGE 

För att undersöka kunskapsläget gällande placeringar av ensamkommande asylsökande barn följer 

här en kortare redogörelse av aktuell forskning. Utifrån den framställda forskningen formas sedan 

en modell för resultatredovisning. Forskning och undersökningar rörande placering av 

ensamkommande asylsökande barn i Sverige är begränsat. För att ge en bild av hur 

placeringsarbetet bedrivs i Sveriges ges en kortare beskrivning, för aktuella erfarenheter och arbete, 

i form av en kartläggning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört. Forskningen 

som redovisas handlar om hur det gått för en grupp ensamkommande asylsökande barn sju år efter 

att de fått uppehållstillstånd i Sverige. Brittiska studier presenteras rörande familj- och 

släktplaceringar, socialkontorens arbete vid mottagning och placering av ensamkommande 

asylsökande barn samt allmänt om familjehemsplacering för barnen. De brittiska artiklarna lyfter 

fram fördelar och nackdelar i placeringsarbetet samt avgörande faktorer som bidrar till en mer 

lyckad utgång. För att få en uppfattning om följder av boende i gruppliknande former presenteras 

slutligen en global litteraturstudie som framhäver effekter av institutionsvård för barn. 

Avslutningsvis i sammanfattningen formas en modell för analys av resultatet. 

 

6.1 Aktuella erfarenheter 

6.1.1 Ensamkommande barn och ungdomar – ett gemensamt ansvar 

Sveriges kommuner och landsting och Migrationsverket genomförde under 2009 en kartläggning – 

”Ensamkommande barn och ungdomar – Ett gemensamt ansvar”, syftet var att förbättra 
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kommunernas förutsättningar för ett bra mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Under 

2010 börjar arbetet med att ta fram och forma en nationell handlingsplan samt olika 

utbildningsinsatser utifrån det resultatet som kom fram under kartläggningen. Projektet 

”Ensamkommande barn och ungdomar – Ett gemensamt ansvar” hade fokus på åtta olika 

utvecklingsområden; barns och ungdomars behov var ett av dem. Under det temat var två av 

frågeställningarna ”Hur handlägger socialtjänsten ensamkommande barn och ungdomar 

(utredning, insats och uppföljning)?” och ”Vilken placeringsform tillämpas?”. Där presenteras att 

det är huvudsakligen pojkar mellan 13-17 år som kommer till kommunerna. De flesta kommuner 

använder sig av BBIC manualen vid utredning av barnen, men svårigheter upplevs med att använda 

den modellen för målgruppen (SKL, 2010). 

 

Något som kommunerna ibland upplever problematiskt är hur boendeformen redan är bestämd i och 

med överenskommelsen med migrationsverket. Något annat som framkom är hur barn som bor i 

eget boende (EBO) ofta kommer till en familj innan den är lämplighetsutredd, det kan i vissa fall 

innebära att barnen stannar i ett boende som kommunen vanligtvis inte skulle ge medgivande till. 

Kartläggningen visade att i kommunerna var de flesta av de ensamkommande barnen och 

ungdomarna placerade i HVB-hem, antingen kommunala eller privata.  Vissa barn var placerade i 

familjehem, men generellt fann kommunerna det svårt att rekrytera villiga och lämpliga familjer. 

Kartläggningen visade även att rättssäkerheten brister i mottagandet av de barn som bor i eget 

boende (SKL, 2010). Projektledningen presenterade förslag till förbättringar gällande boende. De 

ansåg att det finns ett behov av en djupare analys och diskussion om ”hur ett lämpligt boende bör se 

ut under asyltiden, vid avslagsbeslut samt efter beslut om permanent uppehållstillstånd” (SKL - Ett 

gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 2010 s.23).  

 

6.2 Aktuell forskning 

6.2.1 Unaccompanied young adult refugees in Sweden 

Artikeln baseras på intervjuer med pojkar som kom till Sverige som ensamkommande asylsökande 

barn. Intervjuerna kretsar kring hur dessa pojkar upplever sitt välmående och sin livssituation idag, 

sju år efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige. Resultatet av undersökningen visade att de flesta 

pojkarna kände sig nöjda och hade börjat anpassat sig till det nya landet. Många av pojkarna levde 

utan partner och därmed ensamma, de hade ett litet nätverk samt upplevde pojkarna att de saknade 

stöd runt omkring sig. De hade en social krets med vänner som alla hade samma etnicitet. Det 

svenska kontaktnät pojkarna skaffat sig utgjordes i huvudsak av svenska arbetskolleger. En del 

kände sig också ensamma och nedstämda. Studien understryker att flera undersökningar har visat att 

fosterhemsplaceringar där familjen är av samma etnicitet och med liknande bakgrund ger det 
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ensamkommande asylsökande barnet ovärderligt stöd som är mycket viktigt för deras hälsa (Wallin 

& Ahlström, 2005). 

 

6.2.2 Friends and family care of unaccompanied children: recognising the possible and the 

potential 

Artikeln redogör för placering av ensamkommande asylsökande barn hos släkt eller vänner i 

England.  Arbetet faller under socialtjänstens ansvarar. Det asylsökande barnet står oftast utom all 

trygghet och befinner sig på en främmande plats men det förekommer även att det sedan tidigare 

finns ett nätverk av släkt i det nya landet. Ofta är boende hos släkt och vänner informell och sker 

utan myndigheters inblandning till att börja med, släktskapet kan ibland vara svårt att fastställa för 

socialarbetarna. Betydelsen av att placera ensamkommande asylsökande barn hos släktingar ska inte 

underskattas. När barnet kommer till det nya landet utan skydd är barnet oerhört sårbart. Då kan 

släkt och andra nätverk ge barnet en trygghet i allt det främmande. I en del fall kan släktingar ha 

erfarit samma resa som barnet och kan på sätt ge stöd och igenkännande. I fall där den unge ger sig 

till känna efter att han/hon bor hos någon släkting blir det oftast att denne stannar där tills 

socialtjänsten utrett om boendet är lämpligt. Det team i Kent, England som arbetade med placering 

av ensamkommande asylsökande barn fann det svårt att tillgodose de ensamkommande barnens 

önskningar om att få bo hos släktingar. Författaren konkluderar att det är viktigt att uppmärksamma 

den lilla information som kommer fram och undersöka möjliga nätverk då det kan reducera stress 

och trauman för det ensamkommande asylsökande barnet. Detta kan bearbetas något bättre om den 

unge träffar någon som hon/han har anknytning till (Kearney, 2007). 

 

6.2.3 The comfort of strangers: social work practice with unaccompanied asylum seeking 

children and young people in the UK 

Ensamkommande barn som söker skydd och asyl i industriländer har ökat och många studier stöder 

det faktum att dessa barn är mycket sårbara i detta skede. Denna studie lyfter fram den dåliga 

kvalité på social service som dessa barn möter när de kommer till Storbritannien. Fokus i artikeln 

ligger främst på att ta fram de brister och möjliga förbättringsområden som finns i arbetet med den 

här gruppen barn. Artikeln lyfter fram några socialarbetare som lyckats förstå den komplexitet som 

uppkommer i denna specifika situation och som erbjuder bra service till barnen. De arbetar kring 

praktisk assistans, de tillhandahåller terapeutisk vård och kamratskap till de unga som hjälp i deras 

anpassning till den nya miljön de kommit till. Undersökningar i Storbritannien av arbetet med 

denna grupp barn har visat att vissa socialarbetare uppvisar ett strikt och kyligt bemötande mot 

dessa barn. Barnens behov blir ignorerat eller missförstått och socialservicens arbetare intar en 

försvarsroll som vill ha kvar de resurser som finns tillgodo. Runt om i Storbritannien finns det 
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brister med att tillgodose barnens behov. De ensamkommande asylsökande barnen har flera behov 

som bör tillgodoses utifrån deras erfarenheter kring separation, förluster och sociala förskjutningar. 

Vissa socialkontor fokuserade på att skriva upp åldern på de ensamkommande asylsökande barnen 

för att på sådant sätt förskjuta ansvar till annan avdelning. Dessa åldersbedömningar baserades på 

barnets utseende. Det stöd som ges och finns att tillgå för dem över 16 år uppgår till nästan enbart 

mat och husrum. Författaren ifrågasätter hur det går att agera på ett sådant sätt i enighet med det 

humanitära perspektivet och ansvaret. Arbetet som bedrevs med ensamkommande asylsökande barn  

utgjordes mestadels av korta möten på socialkontoret då den unge asylsökande mottog pengar. Det 

var sällan aktuellt med hembesök. Relationen mellan hjälpare och klient var oengagerad. Barnen 

blev lämnade utan ansvarsfulla vårdare på Bed & Breakfast där den ende vuxne att tillgå var 

hotellvärden (Kohli, 2006).   

 

Många europeiska länder använder sig av kontaktmän, som ser till barnens intresse och rättigheter. 

Det brittiska systemet använder sig dock inte av kontaktmän. Det faktum att dessa barn inte får 

tillgång till en vuxen som inger trygghet och skapar en relation är mycket beklagligt. Beklagligt 

därför att det har framkommit att detta är en av de avgörande faktorerna för barnens välbefinnande. 

Författarna drar utifrån intervjuer med socialsekreterare slutsatsen att om socialarbetare inte kände 

sig känslomässigt engagerad i barnets berättelse återberättades denna persons historia i mindre 

positiv bemärkelse, ofta helt utan både sympati och empati. De socialarbetare som tidigare arbetat 

med barn som blivit placerade uttryckte sig däremot gott om sina klienter och ansåg att dessa barn 

var värda att hjälpa. Alla dessa socialarbetare var överens om att för att skapa en relation med 

barnen krävdes mycket tid samt att de inte fick gå för fort in i deras liv. De kan uppfatta detta som 

att bli förhörda. En annan avsikt i förhållande till klienten är att visa att en myndighetsperson är 

positivt (ibid.). 

 

I första hand utgörs socialsekreterarnas arbete med att se till barnets primära behov, mat och 

någonstans att sova. Självklart har dessa barn många andra behov som bör tillgodoses men många 

socialarbetare uppvisade strikt att de inte kunde hjälpa till med mer än detta. Detta är något som 

socialarbetarna uttrycker då barnen har många trauman med sig som efterhand måste få utlopp på 

något sätt. Många barn som befinner sig i denna situation är tystnaden ett sätta att hantera stress och 

oro på. I studien refereras den roll socialarbetaren får i den situation där barnet öppnar sig som 

vittne, vittne till barnets berättelse. Många barn uppvisade resiliens och stryka trots obeskrivliga 

trauman. I studiens resultat framgår det att både socialarbetarna och klienterna värderar tillit mycket 

högt (ibid.). 
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6.2.4 Using foster placement for the care and resettlement of unaccompanied children. 

Författaren konstaterar att det hittills forskats väldigt lite kring hur väl fosterhemsplaceringar 

fungerar för gruppen ensamkommande asylsökande barn. Fosterhemsplaceringar är den 

placeringsform som i första hand används i England. Artikeln redogör för barnets synpunkter och 

upplevelser av att bli placerad i ett familjehem, vilket borde uppmärksammas mer ingående. Det 

finns faktorer som är mer avgörande än andra i en god placering och något myndigheter bör se till 

och lära av.  Erfarenheter utgör en generell bild av barn som blir placerade i familjehem. I 

undersökningen framgår det att barn och ungdomar vill känna sig värdefulla i familjehemmet, 

uppmuntrade och omtyckta precis som andra barn i hemmet, de uttrycker att de vill kunna välja 

vilken familj de ska komma till samt att de måste få träffa dem innan de blir placerade. Barnen 

uttrycker samtidigt att de ofta känner att de inte hör hemma hos familjen och att de känner sig 

annorlunda. I denna artikel har det framkommit att denna grupp barn känner att det är viktigt att 

först och främst få någonstans att bo där det är tryggt. Där ska helst deras erfarenheter från 

hemlandet och resan bli något som familjehemmet känner igen sig i. Barnens önskemål kan 

sammanfattas utifrån språk, kultur och religion. Barnen vill komma till det nya landet och sedan 

tillhöra en familj där de känner sig som hemma. Vad barnen vill kan vara svårt att tillgodose då det 

kommer till kultur och religion (Heck, 2007).   

 

De fördelar som lyfts fram med familjehemsplacering är: att det finns bra individuellt stöd att tillgå 

vilket kan vara mycket fördelaktigt för en ung människa. I en familj går det snabbare för barnet att 

lära sig språket och hur samhället fungerar. Familjehem ger en stabil omvårdnad där myndigheterna 

sett att även efter placering håller de flesta barnen kontakten med det gamla familjehemmet. Vid 

återförening med föräldrar är det en lättare förflyttning via ett familjehem än vid ett gruppboende. 

Ett familjehem bidrar även med att förse den unge med ett nytt nätverk. Alla fördelarna med 

familjhemsplacering kan dock vändas till att bli nackdelar. Det kan till exempel vara svårt för barnet 

att kastas in i en ny familj, skuldkänslor kan uppstå när barnet tänker på familjen de lämnat bakom 

sig. En familj erbjuder oftast inte någon experthjälp vilket kan vara en fördel med ett professionellt 

gruppboende (ibid.). 

 

Ett resultat av undersökning visar på att det är troligare att placeringen fortskrider bra och inte 

avbryts om kultur och etnicitet har matchats med barnets. Resultat visat på att det är viktigt för 

barnen att känna sig välkomna vid mottagandet, detta är inte beroende på om familjen delar samma 

bakgrund eller inte utan om de är öppna och accepterande inför barnets ursprung. Tryggheten och 

en varaktig relation med socialarbetare och fosterföräldrar är avgörande faktorer för barnets fysiska 

och psykiska hälsa I framtiden (ibid.). 
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6.2.5 Community based care for separated children 

Undersökningar runt om i världen har fastställt att omvårdnad i institutionsform för barn ofta har en 

allvarlig och negativ effekt på barnens utveckling och speciellt på barnens rättigheter. Studien har 

sammanställt tidigare forskning rörande institutionsvård. Rapporten utgår huvudsakligen från 

barnens egna tankar och känslor kring situationen. Institutionaliserade barn upplever ofta 

segregation, diskriminering och isolation. Det nämns att många gånger är barnens vård baserat på 

föräldrarnas initiativ och vården bedrivs inte främst i barnets intresse. Det är svårt att se till de 

psykiska behov som finns. Det är ett frekvent problem för de som vårdas på institution att anpassa 

sig till samhället utanför institutionen (Tolfree, 2003). 

 

I denna rapport förklaras institutionsvård och omhändertagandet som ett ställe där du samlar alla 

barnen och lever på ett något uppstyltat sätt. Barnen har flyttats från deras familj och samhälle och 

det nya stället erbjuder inte någon interaktion med omgivningen. Forskning visar på att barnens 

utveckling försämras jämfört med den normala utvecklingen i dessa miljöer. Överlag visar resultatet 

främst på negativa konsekvenser av institutionsvård. Mycket tyder på att barnens rättigheter har 

kränkts i många fall och omvårdnaden är i stället vanvård. Det positiva är att barnen brukar vara i 

gott skick rent fysiskt och standarden på skolorna är utmärkt. Ett annat resultat visar på att 

institutioner tenderar att segregera barnen som sedan leder till en stark känsla av diskriminering 

vilket påverkar barnets identitet och självförtroende negativt (ibid.). 

 

Undersökningen av barn på institution visar att de oftast har en familj och att separationen grundar 

sig i fattigdom. Det faktum att det finns institutioner för barn ses som en möjlig lösning för många 

familjer i fattigdom eller krig. Separationen skulle antagligen ha skett mellan barn och familj 

oavsett valet att skicka bort barnet. I fall där myndigheterna sökt efter familj men inte funnit någon 

brukar många samhällen välja att flytta barnet till ett familjehem, vilket är att föredra. Dels när det 

kommer till att bevara barns rättigheter samt för en mer positiv utveckling. För många kulturer som 

barnen kommer ifrån är det ett nytt fenomen att bli omhändertagen av främlingar. I vissa kulturer är 

det dock vanligt med dessa arrangemang men det görs ej utifrån barnets intresse. Familjehem är 

därmed det bästa för utvecklingen, nätverket, att lära sig samhället, men äldre barn som närmar sig 

vuxen ålder fungerar även bra i sammansatta grupper. Institutionsvård tenderar dock att stigmatisera 

ett beroende, tvärtemot den självständighet som är målet med vården (ibid.). 
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6.3 Sammanfattning 

Vad gäller placering och arbete med ensamkommande asylsökande barn går det att utifrån redovisad 

forskning se tendenser hur olika utgångspunkter formar arbete och insatser. De olika 

utgångspunkterna kan delas in i tre olika kategorier: humanitär, service och psykosocialt. Dessa tre 

områden genomsyrar och ger förståelse för det praktiska arbetet på olika sätt. Med humanitärt 

åsyftas här samma innebörd som nationalencyklopedin använder; ”respekt för människans värdighet 

och grundläggande rättigheter”
18

. Service innefattar de olika praktiska serviceinriktade insatser 

som socialkontoren erbjuder. De flesta av dessa insatser regleras i lagen, exempelvis 

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det psykosociala 

området handlar om att se till hur omgivande sociala förhållanden och det psykiska måendet är 

beroende av och påverkar varandra
19

. 

 

En oengagerad socialarbetare tillskriver inte barnet tillräcklig värdighet och dess grundläggande 

rättigheter blir då kränkta framkommer det i kunskapsläget. Den resursbrist som leder till 

uppskrivning av ålder tar inte heller hänsyn till det humanitära perspektivet. De ensamkommande 

asylsökande barnen beskrivs vid flera tillfällen ha olika behov utifrån sin bakgrund, vilka sedan är 

kopplade till vilken service som ges. Samtidigt som viljan att se till barnets önskningar och dess 

behov grundar sig i ett humanitärt tänkande. Den svenska studien fokuserar på vikten av att matcha 

barnets etnicitet och bakgrund med familjehemmets vilket ger barnet stöd som är betydande för 

barnets psykosociala välbefinnande. Liknande resonemang används vid beskrivningar om 

släktplaceringar i Storbritannien samt att varaktiga relationer är avgörande. Avsaknad av 

kontaktmän beskrivs som en brist eftersom barnet inte får tillgång till en trygg och stabil vuxen och 

det framkommer att servicen är i många fall bristfällig vad gäller socialkontorens arbete. Det 

präglas av ett allför tydligt resurstänkande samt att skriva av sig ansvaret genom exempelvis att 

skriva upp åldern. Socialarbetarens engagemang var betydande för servicenivån, likaså där för stor 

arbetsbelastning förekom. 

 

Omhändertagandet av ensamkommande asylsökande barn medför ansvar och skyldigheter för ett 

mottagarland. Utifrån artiklarna framgår det hur detta bör ske genom att servicen är förankrad i ett 

humanitärt synsätt och utgöras av konkreta delar som praktisk assistans, terapeutisk vård och 

kamratskap samt kunskap om hur psykosociala faktorer påverkar barnet. 

 

                                                 
18

 www.ne.se/sve/humanit%C3%A4r?i_h_word=humanit%C3%A4r 2010-05-10 
19

 www.ne.se/psykosocialt-syns%C3%A4tt 2010-05-10 

http://www.ne.se/sve/humanit%C3%A4r?i_h_word=humanit%C3%A4r
http://www.ne.se/psykosocialt-syns%C3%A4tt
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7. RESULTAT & ANALYS 

I uppsatsens resultat- och analysdel presenteras först en kortare redogörelse av de kommuner som 

ingår i studien som innefattar deras beslutsprocess redovisat utifrån kommunala 

sammanträdesprotokoll. Studien omfattar Filipstad, Krokom och Danderyd och sammanlagt 51 

placerade barn. Den information som framkommer om kommunerna är, om inte annat anges, 

förmedlat vid de specifika intervjutillfällena med respektive kommunrepresentant. I efterföljande 

avsnitt tillämpas analytisk induktion där den slutsats som formades utifrån kunskapsläget används 

som utgångspunkt för analys av resultat. Materialet tolkas utifrån de tre perspektiven; humanitärt, 

service och psykosocialt, där resultat vävs samman med historia och aktuell forskning. 

Intervjumaterialet är tematiserat där kompetens, behov och boende faller in under serviceaspekten. 

Det humanitära avsnittet innefattar utredning och kommunens syn på barnet. Under den 

psykosociala aspekten redogörs för olika delar som har betydelse för barnets psykosociala mående 

samt de finska och judiska krigsbarnen. Till slut görs en övergripande sammanfattning av resultat- 

och analysdelen.  

 

7.1 Bakgrundsinformation 

Filipstad är en kommun med en yta på 1 500 km
2 

där cirka 10 500 invånare
20

 ryms varav dryga 

6000 invånare
21

 bor i centralorten. Innan 2007 hade kommunen ingen erfarenhet av att ta emot 

ensamkommande asylsökande barn, däremot hade kommunen tagit emot och placerat asylsökande 

vuxna och barn. Migrationsverket hade också en asylförläggning i kommunen. Migrationsverket 

lyfte frågan om mottagande av ensamkommande asylsökande barn i kommunen (Å. Andersson, 

personlig kommunikation, 2010-04-21). I Filipstads Socialnämnds sammanträdesprotokoll (se 

bilaga 4) den 21 augusti 2007 står att läsa hur kommunstyrelsen återremitterar ärendet om 

mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Vid mötet ges socialchefen i uppdrag att 

kontakta andra kommuner som har mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Detta för att 

se till hur det fungerar där och vart barnen skulle kunna bo i Filipstad samt kontakta skola och 

länsstyrelsen
22

. I oktober 2007 tecknar socialnämnden ett avtal med Migrationsverket om att 

tillhandahålla 10 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. Eftersom lämplig lokal först 

inte gick att finna föreslog förvaltningen att inte upprätta den tilltänkta verksamheten, men när 

möjlig lokal påträffades beslutade nämnden att gå vidare med planerna
23

. Under intervjun framkom 

också att kommunen inte ansåg att det fanns någon praktisk möjlighet att placera barnen i 
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familjehem (Å. Andersson, personlig kommunikation, 2010-04-21). Samtidigt som avtalet skrevs 

beslutades det även att socialnämnden uppdras att aktivt söka efter fadderfamiljer/kontaktfamiljer 

för att underlätta integreringen
24

. I nuläget finns i Filipstads kommun 30 ensamkommande 

asylsökande barn och under 2009 var omsättningen totalt 25 barn som var placerade på det 

kommunala HVB-hemmet. Kommunen har idag 30 platser, när en av dessa platser blir ledig 

kommer det ett nytt barn inom några dagar, därför är det svårt för Andersson att ge ett exakt svar på 

antal barn som kommer att tas emot under 2010. De ensamkommande asylsökande barnen som 

kommer till Filipstads kommun är pojkar mellan 13-17 år och främst från Afghanistan och Somalia. 

Informationen om Filipstads kommuns boende för ensamkommande asylsökande barn förmedlades 

genom Åsa Andersson, verksamhetsledare för arbetsmarknads- och integrationsenheten i 

kommunen. Andersson har jobbat med ensamkommande asylsökande barn i kommunen sedan det 

startade för snart tre år sedan (Å. Andersson, personlig kommunikation, 2010-04-21). 

 

I Jämtlands län ligger Krokoms kommun med närmare 14 500 invånare på en yta av 6 200 km
2,25

, i 

centralorten är invånarantalet cirka 2 100 personer
26

. I Krokom handlar tidigare erfarenheter om 

mottagande av kvotflyktingar, ensamkommande asylsökande barn har däremot inte tidigare tagits 

emot (B. Bergman, personlig kommunikation, 2010-04-23). Socialnämnden i Krokoms kommun 

tecknade 31 september 2007 avtal med Migrationsverket (se bilaga 4) om att ta emot fem 

ensamkommande asylsökande barn
27

. Förslaget initierades av Barbro Bergman som innan beslutet 

varit i kontakt med ett antal kommuner i landet som tog emot ensamkommande asylsökande barn i 

gruppboende. Detta för att få kunskap om hur en sådan verksamhet bedrivs. Valet av boendeform 

föll på gruppboende eftersom att finna familjehem till fem barn tedde sig svårare än att starta upp 

ett gruppboende. Det fanns dock med i beräkningarna att det skulle kunna bli aktuellt att skaffa 

familjehem om det visade sig att barnen haft det behovet. Kommunens respons på förslaget var 

enbart positivt (B. Bergman, personlig kommunikation, 2010-04-23). I sammanträdesprotokollet 

framgår också den extra ekonomiska ersättning som utdelas vid tecknande av avtal innan årsskiftet 

2007
28

. Idag finns det tolv ensamkommande asylsökande barn placerade i Krokom, till hösten ska 

placeringarna ökas ut med fem stycken till. Under 2009 hade kommunen sammanlagt tolv stycken 

placerade barn. De ensamkommande asylsökande barn som kommer till kommunen är mellan 13 

och 18 år och är övervägande från Somalia och Afghanistan. I huvudsak är det pojkar, hittills har 
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kommunen endast tagit emot två flickor. Respondenten i Krokoms kommun var initiativtagaren 

Barbro Bergman, som sedan 2008 arbetar som samordnare för de ensamkommande asylsökande 

barnen på det kommunala HVB-hemmet (B. Bergman, personlig kommunikation, 2010-04-23). 

 

Danderyds kommun ligger centralt i Stockholms län med en areal på 27km
2 

där det ryms drygt 

31 100 invånare
29

. Kommunen har ringa erfarenhet av att tidigare ta emot flyktingar och 

asylsökande. Det organiserade mottagandet av ensamkommande asylsökande barn påbörjades 2008 

(U. Mikaelsson, personlig kommunikation, 2010-04-23). På socialnämndens sammanträde 6 mars 

2007 avhandlades förslaget om mottagande av ensamkommande asylsökande barn i Danderyds 

kommun (se bilaga 6). Bakgrunden var att media under 2006 uppmärksammade det stora antalet 

ensamkommande asylsökande barn och Danderyds kommun förde den 7 december 2006 en dialog 

utifrån ämnet på Migrationsverkets initiativ. Socialkontoret tyckte sig ha en stabil och erfaren 

personalstyrka som arbetade med barn och därför ansågs de kunna göra ett gott arbete med dessa 

barn och var angelägna om att Danderyd skulle vara med och ta sitt ansvar i frågan. Socialnämnden 

beslutar därför att ge socialdirektören i uppdrag att förhandla och teckna överenskommelse med 

Migrationsverket om ett avtal gällande mottagandet av fem barn
30

. För att undersöka hur boendet 

för de ensamkommande asylsökande barnen skulle se ut granskades olika transitboenden av 

socialutskottets ordförande, flyktingsamordnaren för vuxna och Ulrika Mikaelsson. De resonerade 

utifrån frågeställningen ”hur skulle vi tänka om dessa barn var svenska, saknade mamma och pappa 

men inte hade några problem?”, vilken typ av boende skulle vi erbjuda dem. De tilltalades inte av 

transitboende, som är institutionsliknande, utan ansåg att dessa barn behövde en mer familjelik 

boendeform. Även om familjehem inte rekommenderades av andra kommuner eller på konferenser. 

Danderyd var öppen inför att det kanske skulle behövas en ändring av placeringstypen om det hade 

visat sig att det inte fungerade för barnen. Kommunen har tidigare haft avtal om att ta emot ett visst 

antal barn (fem) medan de nu skrivit ett avtal om antal platser (sju). Danderyd har i nuläget nio 

aktiva placeringar som tillhör kommunen, 2010 beräknar kommunen att sammanlagt ta emot tio till 

tolv barn, föregående år var antalet sju och 2011 är planen att ta emot runt 20 barn. Danderyd är 

specialiserade på yngre barn och flickor, de har tagit emot barn mellan 8-17,5 år, där majoriteten 

varit under 15 år. Ulrika Mikaelsson är socionom och flyktinghandläggare i Danderyds kommun 

och den enda som jobbar heltid med de ensamkommande asylsökande barnen. Mikaelsson har 

jobbat med målgruppen i kommunen sedan verksamheten startades 2007, hon är den som svarat på 

frågor rörande kommunens placering av ensamkommande asylsökande barn (U. Mikaelsson, 

personlig kommunikation, 2010-04-23). 
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7.2 Service 

Utifrån Anderssons position som verksamhetsansvarig i Filipstads kommuns gruppboende berättar 

hon att kommunens personalstyrka runt barnen består av en flyktingsamordnare som är socionom, 

från socialtjänsten finns det socialsekreterare inkopplande, en asylsjuksköterska är knuten till de 

placerade barnen och verksamheten är kopplad till Centrum för traumatisk stress i Karlstad. 

Andersson efterfrågar mer evidensbaserad kunskap inom området mottagande av ensamkommande 

asylsökande barn eftersom hon anser att det i nuläget framstår vara bristfällig. På samma sätt 

efterfrågar Mikaelsson i Danderyd mer kompetens, hon menar att landets kommuner inte alltid vet 

vad de jobbar med eftersom att ämnet är så nytt. Mikaelsson menar att samtliga kommuner måste 

bygga upp varje kompetensområde. Ett exempel är att det praktiska arbetet kräver ny kunskap kring 

hur Migrationsverket arbetar och de aktuella lagarna. Mikaelsson efterlyser också mer kunskap om 

den praktiska handläggningen och utredningen i det kursutbud som erbjuds i landet. Bergman som 

ansvar för gruppboendet i Krokoms kommun upplever att kommunen har bra kompetens och 

resurser, vilket hon märker av på så sätt att många närliggande kommuner gör studiebesök på 

kommunens gruppboende. Det hon understryker som viktigt är en person på socialtjänsten som 

specialiserar sig på utredningar mot målgruppen ensamkommande asylsökande barn. 

 

Heck (2007) liksom Kohli (2006) belyser att det forskats mycket lite kring målgruppen 

ensamkommande asylsökande barn och då speciellt om vilka boendealternativ som är bäst i 

mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Vilket Danderyds och Filipstads resonemang 

tyder på, däremot skiljer Krokom ut sig bland de tre kommunerna som anser att kompetensläget i 

kommunen ser bra ut. 

 

Vad gäller kommunernas uppfattning om barnens behov går det att urskilja både skillnader och 

likheter i intervjumaterialet. Filipstad nämner materiella behov som de direkt kan hjälpa till med, 

vad gäller hälsoundersökning och eventuellt behov av psykologstöd kontaktas utomstående 

instanser. Utifrån övriga behov som barnet kan tänkas ha nämner Andersson att ett barn som är 

yngre skulle kunna vara i behov av annan boendeform som är mer familjelik än gruppboendet. Hon 

nämner också att det kan finnas vissa kommunikationssvårigheter trots användandet av tolk, främst 

eftersom barnen inte är vana att uttrycka sig via en annan person. I Krokom ligger fokus på att se 

barnen som egna självständiga individer med olika behov, de har behov av uppmärksamhet, 

bekräftelse och regler precis som alla andra barn. Bergman berättar vidare att barnen uppmuntras 

till att behålla och bevara sin kultur samtidigt som de tar del av svensk kultur och seder. Vid 

eventuella familjehemsplaceringar är det viktigt att familjen är öppen inför det faktum att barnet 

kommer från en annan kultur och att de uppmuntrar barnet att bevara den framhäver Bergman. Hon 
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nämner också att det kan finnas behov för psykologsamtal, då finns en Kris och trauma enheten att 

tillgå på närliggande sjukhus. Mikaelsson berättar att i Danderyds kommun är fokus först på bas 

behov som; boende, kläder, skolgång, hälso- och sjukvård samt att barnen har ett behov av en vuxen 

förebil, detta tillgodoser Danderyd vid mottagandet och placeringen. Hon säger att utöver 

grundläggande behov är det svårt att veta vilka behov de ensamkommande asylsökande barnen har, 

eftersom det är svårt att få barnen att öppna sig. Barnen tilldelas kontaktpersoner som har samma 

etnicitet och kan delge sin kultur till barnen, Mikaelsson kommenterar också att närheten till 

Stockolms olika kulturella föreningar och aktiviteter är en fördel och detta kan fylla barns behov 

utifrån en kulturell aspekt. Utöver det har kommunen enligt Mikaelsson inte aktivt behövt jobba för 

att barnet ska ha tillgång sin kultur utan att det har fallit på plats ändå. 

 

Vad gäller de behov som barnen har som det bör ta hänsyn till vid en placering hänvisar samtliga 

respondenter till grundbehov på olika sätt: basbehov, känslomässiga och materiella behov. Krokom 

och Filipstad vänder sig vid ytterligare behov till lämplig utomstående verksamhet när kompetens 

saknas. När Kohli (2006) beskriver vad som är lyckade möten och god utgång för barnen handlar 

det om att socialarbetare bör erbjuda praktisk assistans, terapeutisk vård och kamratskap. Vilket 

tycks sammanfatta det arbete som kommunerna bedriver utifrån de behov som respondenterna tar 

upp, via olika instanser. Däremot lyfter ingen av respondenterna tydligt fram behov som kan 

härledas till att barnen kommer ifrån en annan kultur, att de har en annan etnicitet samt religion och 

språk. Kohli (2006) skriver att en kontaktperson har visat sig ha mycket stor betydelse för de 

ensamkommande asylsökande barnens välbefinnande, det är av stor vikt att barnen har tillgång till 

en trygg vuxen. Danderyds val att ge barnen en kontaktperson av samma etnicitet tyder på 

medvetenhet i frågan samt resonemang kring vuxna förebilders betydelse. 

 

Danderyd erbjuder familjehem som boendeform till de ensamkommande asylsökande barnen. 

Kommunen anlitar familjehem genom annonsering och extern rekryteringsfirma och fokuserar på 

svenska familjehem, enligt Mikaelsson är detta eftersom att barnen skall bo i Sverige. Kommunens 

resonemang är att boende hos en svensk familj är ett bra sätt att lära sig språk, förstå hur saker och 

ting fungerar och komma in i kulturen. Mikaelsson säger att Danderyd har svårt att rekrytera 

familjehem inom kommunen, men så har det alltid varit, även vid placering av svenska barn. 

Däremot har det inte uppstått svårigheter med att rekrytera familjer i Stockholmsområdet. En 

parallell vid rekrytering av familjehem är att vid placering av de finska krigsbarnen efterfrågade 

familjehemmen främst yngre barn och flickor och det är just denna grupp som Danderyd placerar. 

Familjehemmen besöks löpande och var sjätte månad görs en ny utredning samt omprövning. 

Mikaelsson är förvånad över att barnen i väldigt liten grad har efterfrågat familjehem med samma 
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etnicitet. Hon tror att det kan bero på barnens iver att lära sig svenska och att studera, där kan en 

svensk familj vara till stor hjälp med exempelvis språket. Omplacering av barn har skett i ett fåtal 

fall och då på grund av psykiatrisk problematik hos barnet. Danderyd har endast haft ett 

ensamkommande asylsökande barn som bott i eget boende (EBO) och där utreddes familjen precis 

som andra familjehem. Den specifika familjen var integrerad i det Svenska samhället, vilket 

Mikaelsson menar är av stor vikt för att placeringen ska fungera väl. Då Mikaelsson reflekterar 

kring vad ett familjehem erbjuder de ensamkommande barnen i jämförelse med ett grupphem menar 

hon att det är stor skillnad. Danderyd tar emot många yngre barn och de är i stort behov av att ha 

vuxna förebilder, i en familj är det samma personer hela tiden, medan personalen i ett gruppboende 

varierar. Ett familjehem ger en snabb skjuts in i det nya samhället. Barnen utvecklas fort och får en 

ny förståelse för den nya kulturen och kan samtidigt behålla och underhålla sin egen i form av en 

kontaktperson, hemspråkslärare, moskébesök och föreningsverksamheter. 

 

Filipstad har två HVB-boenden med plats för 30 ensamkommande asylsökande barn. Kommunen 

har inte haft något ensamkommande asylsökande barn som bott i EBO,  skulle det bli aktuellt utreds 

familjen som ett vanligt familjehem. Inte heller har någon omplacering skett, men en orsak till 

omplacering skulle kunna vara att barnet är för ungt för att bo i gruppboende. Andersson berättar att 

personalen på boendena är rekryterade utifrån personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av 

asylverksamhet, vilket lett till en stor blandning av professioner och kompetenser. Språkfärdighet är 

också viktigt hos personalen, likaså en blandad personalgrupp med både kvinnor och män. Några av 

de anställda på HVB-hemmen har själva varit flyktingar. De bidrar med en kunskap om hur det är 

att vara i den situationen barnen befinner sig i och har en annan förståelse för hur det är att vistas i 

en ny kultur, vilket Andersson framhäver som väsentligt. Hon säger att det ett gruppboende erbjuder 

i jämförelse med ett familjehem är möjlighet för barnet att få vara tillsammans med andra av samma 

nationalitet. Barnen blir en del av en större gemensamhet än i en familj samtidigt kan dock vissa 

barn vara i behov av att ha färre människor runtomkring sig. 

 

HVB-hemmet i Krokoms kommun har tolv platser för ensamkommande asylsökande barn, initialt 

användes andra lokaler i form av lägenheter. Ett halvår efter uppstartandet av boendet flyttade 

verksamheten till nya lokaler med bättre disposition. Kommunen har även två familjehems 

placerade barn där en önskade flytta närmre sin broder och den andra pojken ville bo hos en 

avlägsen släkting. Bergman betonar vikten av att fördelningen av barnens nationaliteter är i balans 

på HVB-hemmat, för att ingen negativ maktstruktur skall skapas. Personalen på boendet ses som 

vägledare. Bergman beskriver det som efterfrågas av vägledaren, vilket är; förmågan att jobba som 

en mogen självständig förebild, tidigare livserfarenhet av arbete med ungdomar, utbildning som 
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behandlingspedagog eller likande. För att ha tillräcklig kunskap om lagar och dokumentation har 

HVB-hemmet en socionom anställd. Tre personer som själva har erfarenhet av invandring finns 

också i personalstyrkan, de har ingen formell kompetens men de har en mycket värdefull kunskap i 

och med sina erfarenheter. Bergman anser att barn på ett gruppboende lär sig att visa respekt för 

varandra. De lär sig visa hänsyn på ett annat sätt i och med att de är så många och måste således 

förhålla sig till fler jämfört med i ett familjehem. Utöver detta erbjuder ett gruppboende fler vuxna 

förebilder än vad det finns i ett familjehem, vilket Bergman tycker är positivt. 

 

Kearney (2007) lyfter fram fördelar med släkt och nätverks placering av ensamkommande 

asylsökande barn och menar att det ger en trygghet i den främmande miljön. Liknande resonemang 

om samhörighet med landsmän för Filipstad även om de har gruppboende. Krokom talar inte om 

etnisk samhörighet som en direkt positiv faktor på samma sätt som Filipstad, utan att det skulle 

kunna bidra till en obalans bland barnen på boendet om en nationalitet är överrepresenterad. 

Danderyd i sin tur talar om fördelarna med svenska familjer som ett bra sätt att komma in i det nya 

samhället. Detta styrker Heck (2007), hon är av den meningen att familjehemsplacering erbjuder 

bra individuellt stöd, att det är bra för språkutvecklingen samt att de får ett nytt bra nätverk i och 

med familjehemmet. Samtidigt säger författarna att ett gruppboende erbjuder experthjälp på annat 

sätt jämfört med ett familjehem. En motvikt till detta är hur Tolfree (2003) beskriver att 

institutionsvård kan hämma barnens utveckling och leda till segregation. 

 

Under andra världskriget gick det bra att värva fosterhemsfamiljer åt de finska krigsbarnen, idag 

anser de tre utvalda kommunerna att det är svårt. Dock påpekar Danderyd att det har varit enkelt för 

dem men de hänvisar till det geografiska läget och att de använder en rekryteringsfirma. De judiska 

barnen som kom till Sverige placerade i mån av plats främst i familjer som var släkt eller bekanta 

till barnet. För de judiska barnen handlade det ibland om familjer som själva tidigare immigrerat 

och erfarit ungefär samma resa som barnet, vilket påverkade barnen positivt. 

 

7.3 Humanitärt 

Direkt när barnet anländer till kommunerna anmäls detta till socialtjänsten för utredning. Samtliga 

kommuner använder sig av BBIC som utredningsmetod. Danderyd och Krokom tar upp det kaos 

som barnet befinner sig i vid placeringens början och startar inte utredningsarbetet direkt utan låter 

barnet komma in i den nya miljön först. I Mikaelssons arbetsuppgifter ingår utredning av barnen, 

hon är därför den enda av respondenterna som direkt arbetar med BBIC. Mikaelson menar att BBIC 

är svårapplicerad på gruppen ensamkommande asylsökande barn och hon efterfrågar särskilda 

utredningsmallar eftersom målgruppen skiljer sig markant från barn som lever stadigvarande i 
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Sverige. Under utredningsarbetet samtalar Danderyds utredare i större omfattning med personer 

runt omkring barnet än individen själv jämfört med förfarandet vid utredning av svenska barn. Detta 

eftersom ensamkommande asylsökande barn ofta redan genomgått många intervjuer och att de 

kanske inte alltid förstår att personen de pratar med är där för att hjälpa till, det kan vara svårt för ett 

ungt barn att skilja olika myndighetsperson från varandra. Andersson beskriver att barnen utreds 

enligt BBIC, precis som vilket barn som helst i Sverige. Utifrån barnens perspektiv talar Andersson 

om en humanitär brist i systemet när barnen ibland måste flytta hastigt från boendet på grund av att 

deras ålder blivit uppskriven. Även när barnet flyttar från ett transitboende till ett HVB-hem kan det 

uppstå svårigheter, barnet rycks upp från ett boende där det kanske har spenderat flera månader och 

förstår inte alltid orsaken till flytten. Vid utredningsförfarandet i Krokom är den gode mannen med 

vid samtalen. Bergman betonar att det är driftiga barn och det är viktigt att inte tycka synd om dem. 

De är oerhört starka och handlingskraftiga individer, exempelvis utifrån prestationen att ha tagit sig 

hela vägen till Sverige. Det är viktigt att personalen inte krymper barnen utan uppmuntrar och 

stöttar istället. Bergman säger att de är medvetna om att barnen inte alltid uppgett sin korrekta ålder 

till migrationsverket, men de väljer att acceptera den ålder barnet uppgett, det är inte gruppboendets 

sak och hon anser det fel att misstro barnen. 

 

En slutsats i Svenska kommuner och Landstings (SKL) kartläggning handlar precis om det som 

Danderyd nämner; svårigheter att applicera BBIC manualen för ensamkommande asylsökande barn. 

Kohli (2006) skriver att alla barn har behov och rätt att få dessa tillgodosedda. Han betonar vidare 

att ensamkommande asylsökande barn har särskilda behov på grund av deras erfarenheter av 

separation, förluster och sociala förskjutningar. Under intervjun med Mikaelsson framkom inte 

specifikt var utredningssvårigheterna låg, det skulle kunna vara dessa särskilda behov hon syftar på. 

Utifrån BBIC där utredningspunkterna är barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö 

framstår det att ett ensamkommande asylsökande barn inte befinner sig i en kontext där alla dessa 

aspekter går att utreda. BBICs intention är god men de behov som Kohli talar om innefattas inte 

utredningsprocessen. Även om det inte i SKLs kartläggning är konkretiserat vad som saknas i 

utredning av behov, kan slutsatsen antas styrkas av Kohlis resonemang. Eftersom utredningens 

grunder inte är tillräckliga för målgruppen leder det till brister i barnens rättigheter. 

 

Att det skulle förekomma en misstro mot ålder, restriktiv kommunpolitik samt kyligt bemötande 

hos de undersökta kommunerna framkommer inte. Vilket tyder på ett bättre humanitärt 

hänsynstagande än det Kohli (2006) beskriver utifrån Storbritannien. Däremot påpekade Filipstad 

att systemet ser ut på så sätt att barnen tvingas till hastiga uppbrott och fler separationer, vilket 

skulle kunna förbättras utifrån ett humanitärt perspektiv och skulle stödjas av Brendler-Lindkvist 
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(2004) resonemang om vikten av att undvika nya uppbrott och separationer. 

 

Kohli (2006) betonar betydelsen av ärlighet i förhållande till klienten, detta genom att förtydliga 

rollen som socialsekreterare och dess positiva innebörd. Han skriver också om hur tillit värderas 

högt av båda parter. Danderyd och Krokoms val att vänta med utredningssamtal skapar en bättre 

förutsättning för denna goda allians med socialsekreteraren, främst för att barnen känner sig 

tryggare. Danderyd lyfter också fram svårigheten för barnen att veta innebörden av en 

myndighetsutövares uppgift. Vad gäller lagändringen ger den bättre förutsättningar för att skapa en 

högre grad av tillit. Den professionelle har numera endast en funktion och inte dubbla roller, omsorg 

och asylutredning, vilket förtydligar och skapar möjlighet för bättre tillit för båda parter. 

 

När de finska och judiska krigsbarnen kom fanns inga utredningar som handlade om barnens behov.  

Inga lämplighetsutredningar genomfördes av de familjer som skulle ta hand om de finska 

krigsbarnen eftersom att situationen var så akut. Judiska kommittén talade om mottagande, 

placering och uppföljning av de judiska krigsbarnen, vilket framstår som ett praktiskt tänkande 

snarare än humanitärt. Barnens grundläggande rättighet att komma till tals tycks ha förekommit i 

liten grad under andra världskriget. Idag kommer de till tals genom BBIC utredning. I efterhand har 

finska krigsbarn berättat att de hellre skulle stannat kvar hos sina familjer än blivit bortskickade, 

precis som Brendler-Lindkvist (2004) skriver bör separationer undvikas i möjligaste mån. Utifrån 

ett humanitärt perspektiv borde således de finska barnen fått stanna kvar, men hade detta 

resonemang använts med de judiska barnen hade de troligtvis inte överlevt. Det handlar således om 

att lyssna på barnen men inte utan att ta hänsyn till de faktiska förhållandena som råder. 

 

Barnens behov utifrån sin kulturella och etniska bakgrund kan innefattas i ett humanitärt perspektiv. 

Brendler-Lindkvist (2004)  framhäver vikten av att bibehålla kontakt med sitt ursprung och rötter. 

Hänsynstagande till detta skiljer sig åt i de olika kommunerna. Danderyd placerar främst barnen i 

svenska familjer och tilldelar barnet en kontaktman av samma etnicitet. Det anser Danderyd bidra 

till att tillgodose det kulturella behovet i kombination med föreningsliv och aktiviteter som barnen 

på eget initiativ utövar. Det är således främst familjehemmens och barnens handlingar som bidrar 

till detta och inte kommunen. I Krokom finns en tydlig uppmuntran till barnen att bevara sin kultur, 

vilket förstärks genom att de bor med andra av samma nationalitet säger Bergman. Filipstad 

kommer också in på betydelsen av att bo med barn av samma etnicitet, som de i vissa fall redan lärt 

känna på ett transitboende. Det styrks av Lomfors (1996) som beskriver hur den judiska identiteten 

generellt kunde bevaras bättre i ett gruppboende än vid familjehemsplaceringar.  
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7.4 Psykosocial 

Det psykosociala begreppet innefattar det psykiska måendet och den sociala kontexten. Individens 

tillstånd är ett resultat av hur de olika komponenterna påverkar varandra. I Kearneys (2007) text 

framkommer hur det psykiska måendet påverkas negativt av trauman, utsatthet, att vara sårbar och 

komma till ett främmande land. Det sociala sammanhanget blir sedan avgörande för bearbetning av 

dessa olika element. Brendler-Lindkvist (2004) menar att tillgång till sin kultur bidrar till en bättre 

bearbetning av upplevelser. På samma sätt resonerar Kearney och framhäver att om den unge träffar 

någon som hon/han har anknytning till i det nya landet kan trauman bearbetas än bättre. 

Boendeformen med dess medmänniskor och vilken möjlighet till bearbetning av tidigare 

upplevelser som finns är således av stor vikt. I intervjumaterialet framgår det att endast två 

släktplaceringar har förekommit i de utvalda kommunerna. Respondenterna nämner inte att det på 

något sätt skulle vara bättre eller sämre för barnet att placeras hos släktingar eller vänner. 

 

Uppsatsen i stort handlar om val av familjehem eller gruppboende och gemensamt för kommunerna 

i undersökningen är att de erbjuder tillgång till vuxna i någon form, utredning samt experthjälp vid 

behov. Danderyd resonerar kring barns behov av familjehem och menar att äldre barn inte har 

samma behov av en familj utan vill ha mera frihet. Därför planerar kommunen att anlita 

transitboenden i framtiden när de kommer att ta emot flera äldre barn. Vid förfrågan om Danderyd 

reflekterat över Sveriges historiska erfarenheter av krigsbarn framför respondenten att samhället 

idag är så annorlunda att det inte går att dra paralleller. Mikaelsson hänvisar till att det idag finns en 

annan kompetens i socialtjänstens arbete och kring barns mående. Samtidigt lägger hon tyngd på att 

de finska barnen liknade svenska barn till utseendet och därför var det lättare för dem att komma in 

i samhället trots att de pratade ett annat språk. Heck (2007) beskriver hur barn lätt känner sig 

utanför i en ny främmande familj, de känner sig annorlunda. Bergman nämner spontant de krigsbarn 

som kom under andra världskriget och att det är inget nytt för Sverige att ta emot ensamkommande 

barn, däremot drar hon inga paralleller till dagens mottagande, utan nämner att det var då statens 

sak och att arbetet skedde lite i det dolda.  

 

Vad gäller HVB-hemmet i Krokom talar Bergman om att de ensamkommande asylsökande barnens 

behov är precis som alla andra barns behov. I intervjun med Andersson uttrycker även hon att 

barnen utreds enligt BBIC precis som andra svenska barn. När Filipstad byggde upp boendet för 

ensamkommande asylsökande barn såg de till tidigare erfarenheter av att driva gruppboende inom 

kommunen såsom handikappomsorg och äldreboende där de kunde ta fasta på vad som var bra och 

dåligt och använda den kunskapen. Boendemässigt så fanns alltså erfarenheten men inte inriktat på 

målgruppen. Kommunerna reflekterar således över hur de på bästa sätt ska bygga upp boendet och 
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vad som är det bästa för barnet vare sig det är familjehem eller gruppboende. Filipstad och Krokom 

nämner på olika sätt att barnen har samma behov som alla andra barn, vilket stämmer, men de har 

även behov utöver det. Dock kommer det inte fram något om behov av bearbetning av de 

upplevelser som barnen gått igenom och som påverkar deras psykosociala mående och hur det skall 

tillgodoses i ett boende. Betonas bör att det, som tidigare nämnts, hänvisas till extern experthjälp 

men inte något om vikten av bearbetning i boendet. 

 

Det kan te sig svårt att jämföra utgången för de finska och judiska krigsbarnen med de 

ensamkommande asylsökande barnen som Sverige tar emot och tar hand om idag. Den forskning 

som gjorts kring de finska och judiska barnen har visat mer på de effekter placeringarna har orsakat 

dem, främst i vuxen ålder. Eftersom mottagandet idag är relativt nytt är det svårt att redan nu visa på 

effekter som kan anses bra eller negativt i vuxen ålder och det blir svårt att dra en 

konsekvensparallell. Wallin och Ahlströms (2005) studie beskriver hur det gått för ensamkommande 

asylsökande barn sju år efter uppehållstillstånd beviljats. Pojkarna hade börjat anpassa sig och 

kände sig nöjda, studien säger dock inget om placeringsformen under asyltiden.  

 

När Liikkanen (1995) beskriver konsekvenserna för de finska krigsbarnen i vuxen ålder handlar det 

bland annat om känsla av rotlöshet, separationsrädsla, kontrollbehov och språksvårigheter. När 

Lomfors (1996) redogör för de judiska barnen är det flera som i större utsträckning nått framgång i 

sitt yrkesliv, viket också bidragit till större social integration och personlig stabilitet. Hon nämner 

bibelhållandet av den judiska kulturen som en viktig aspekt till den yrkesmässiga framgången.  

Emellertid upplever vissa en känsla av ”hemlöshet”. Det framkommer inte hur de finska och judiska 

krigsbarnen hanterade de trauman de upplevt. Kohli (2006) beskriver hur ensamkommande 

asylsökande barn hanterar sin oro och stress med tystnad. Skapas en god relation med 

socialarbetaren och denne känner sig bekväm reflekteras det lättare hos barnet och skapar bättre 

förutsättning för att barnet ska öppna sig. Vilket framkommer som nödvändigt för barnets mående i 

forskningen.  

 

Tolfree (2003) anser att institutionsvård är negativt för barns utveckling och ett av problemen är 

svårigheter att se barnens individuella psykiska behov på en institution. Han förespråkar familjehem 

för den möjlighet det ger till att komma in i samhället samt för barnets utveckling. Lomfors (1996) 

menar däremot utifrån de judiska barnens upplevelser att gruppboende har positiva effekter.  

 

Tidigare erfarenheter och forskning om psykosociala effekter kring denna målgrupp har visat att 

barnen bär med sig obearbetade trauman. Bemötandet och mottagandet är avgörande för det 
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psykiska måendet. Det sociala sammanhanget, i detta fall boendet, bör sedan ge tillgång till barnets 

kultur, språk och etnicitet för bästa bearbetning av deras upplevelser. I materialet framhävs ingen 

specifik boendeform, men för barnets psykosociala välmående poängteras vikten av att ha en 

anknytning i det främmande landet för det ensamkommande asylsökande barnet. 

 

7.5 Sammanfattning 

När kommunernas sammanträdesprotokoll studerats framkommer det att besluten initierats på olika 

sätt. När det gäller Danderyds och Filipstads kommun kom en förfrågan om mottagande av 

ensamkommande asylsökande barn från Migrationsverket. I Krokom var det ett personligt initiativ 

från Bergman som sedan tog upp frågan i socialnämnden. Besluten grundar sig på 

tjänstemannautlåtanden utifrån dialog med Migrationsverket och andra kommuners erfarenheter 

med liknande verksamheter för ensamkommande asylsökande barn. I studien framkommer det hur 

ett nytt verksamhetsområde behövde byggas upp efter den ansvarsförflyttning av boende som 

skedde i och med lagändringen. Det framstår som att beslutsfattarna i de undersökta kommunerna 

har ansett det tillräckligt att ta del av andra kommuners verksamheter samt den egna kommunens 

erfarenhet från socialtjänsten. Den historiska erfarenheten i Sverige har det inte reflekterats över. I 

sammanträdesprotokollen framkommer det ingen evidensbaserad fakta som har relevans för arbetet 

utifrån den specifika målgruppen. I beslutsprocessen såg kommunerna till vilka behov barnen kan 

tänkas ha och hur de bäst skulle kunna tillgodoses. Kommunernas sätt att begrunda barns behov 

skiljer sig åt i och med valet av boende. Vid val av boendeform framstår det som att den enda 

kommun som reellt övervägt båda alternativen är Danderyd, de tittade mer förutsättningslöst på 

boendeform. Krokom och Filipstad konstaterade däremot att det inte var praktiskt genomförbart 

med placering i familjehem, huruvida det var mer lämpligt var inte aktuellt i deras diskussion. 

Samtidigt betonar både Danderyd och Krokom att de var medvetna om att det skulle kunna krävas 

en annan boendeform och var därför flexibla, det kan tolkas som att de valde att pröva sig fram. I 

Filipstad var det stora antalet barn som kommunen valde att ta emot en orsak till varför de var mer 

fasta i valet av boendeform. Vad gäller boendeformerna så följer kommunernas resonemang det som 

forskningen visar, att yngre barn har större behov av ett familjehem och att gruppboende generellt 

lämpar sig bättre för äldre barn. Danderyd är den enda kommunen som talar om integration utifrån 

boendet. 

 

När Kohli (2006) pratar om god service innefattar han praktisk assistans, terapeutisk vård och 

kamratskap. I de undersökta kommunerna handlar detta om att tillgodose basbehov, boende och 

erbjuda kommunens kompetens i form av exempelvis utbildad personal på boendet och 

socialtjänstens utredare. Det Kohli innefattar i god service erbjuder de undersökta kommunerna de 
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ensamkommande barnen och det har inte framkommit något restriktivt förhållningssätt i de utvalda 

kommunerna. Denna service finns preciserad i lagrum, bland annat i Lagen om mottagande av 

asylsökande och socialtjänstlagen. Sveriges tidigare mottagning av de finska och judiska 

krigsbarnen handlade främst om att sätta dem i säkerhet och Sverige agerade utifrån god vilja. 

Beslut om mottagande var hastigt påkommet och genomförandet blev därefter, lösningen med 

placering av barnen i Sverige var även tänkt att vara temporärt. Grundtanken är idag en annan då 

barnens vistelse, beroende på uppehållstillstånd, i Sverige är tänkt att vara permanent. De historisk 

besluten baserades på Sveriges egen uppfattning och engagemang. Medan Sverige idag har ett annat 

ansvar utifrån internationella konventioner och lagar. 

 

Utredning av barnen enligt BBIC bidrar till att stärka den humanitära aspekten i arbetet i och med 

dess starka barnperspektiv. Samtidigt framkommer att behov utifrån de ensamkommande 

asylsökande barnens etnicitet och kulturella bakgrund inte är centralt i de utvalda kommunernas 

resonemang och saknas i utredningsarbetet. Forskningen lägger stor vikt vid bibehållandet av kultur 

och etnicitet. De judiska barnen som placerades i gruppboende och i vissa fosterhem kunde behålla 

sin kultur i en annan utsträckning jämfört med de finska barnen. Utfallet berodde främst på 

praktiska lösningar och utgick inte från tanken om barnets behov och rättigheter. Idag finns ett 

annat humanitärt tänkande i placeringen av de ensamkommande asylsökande barnen utifrån 

barnperspektivet och behov. Det framkommer under intervjuerna att det saknas kunskap om den 

kulturella bakgrundens betydelse.  

 

För psykosocialt välmående är känslan av tillhörighet och att det finns utrymme till bearbetning av 

trauma viktiga. Det framkommer inte att kommunerna valt boendeform utifrån aspekten huruvida 

det främjar en bearbetning av trauman eller inte. Bakgrunden till detta är de konsekvenser de finska 

och judiska krigsbarnen upplevt i vuxen ålder utifrån hur de placerades i Sverige. Om barnet har 

släkt eller någon annan anknytning i det främmande landet främjar det barnets psykosociala 

mående, det ger en trygghet som inte går att jämföra med gruppboende eller boende hos en okänd 

familj. Det kommunerna erbjuder som ingår i en psykosocial aspekt är tillgång till vuxna förebilder, 

trygghet, gemenskap och tillgång till sin etnicitet i form av kontaktman eller kamrater i samma 

gruppboende där de olika komponenterna är avhängiga av varandra. 

 

Alla kommuner upplever sig vara nöjda med deras val av boendeform och hur de placerar de 

ensamkommande asylsökande barnen. De anser att boendeformen i respektive kommun är den bästa 

utifrån den målgrupp de har, baserat på den egna erfarenheten. 
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8. DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att undersöka tre kommuners val av boendeform för ensamkommande 

asylsökande barn. Fokus har varit på de utvalda kommunernas resonemang kring val av boende 

samt huruvida de tagit hänsyn till tidigare kunskap och erfarenheter. Frågan har besvarats genom 

intervjuer, granskning av kommunala sammanträdesprotokoll, en mindre forskningsöversikt och 

litteraturstudier.  Arbetet har utgått ifrån tre större frågeställningar och utifrån dessa presenteras 

studiens huvudresultat. 

 

• Vad är den aktuella kommunens grundtanke med val av placeringsform för de ensamkommande 

asylsökande barnen? 
 

Danderyd bestämde sig utifrån förfrågan från Migrationsverket att ta emot ensamkommande 

asylsökande barn. Vid undersökning av olika placeringsformer ansåg de familjehem passa barnens 

behov bättre än gruppboende. De menade att barn behöver en familj och utgick ifrån hur de skulle 

ha placerat svenska barn i en liknande situation. Även Filipstad agerade utifrån förfrågan från 

Migrationsverket. De bestämde sig tidigt för att ta emot ett större antal barn och enda alternativet 

för boendeform var då att starta upp ett kommunalt HVB-hem. Det uppstod svårighet att finna 

lämplig lokal och kommunen var därför nära att inte ta emot ensamkommande asylsökande barn. 

Krokoms kommun beslöt efter inrådan av Bergman att ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande 

asylsökande barn. Ett HVB-hem startades upp även där efter att Bergman besökt andra kommuners 

gruppboendeverksamheter och tilltalades av dessa. Familjehem ansågs inte vara praktiskt 

genomförbart i Krokom enligt kommunen. 

 

Kommunerna utgår ifrån andra eller den egna kommunens praktiska erfarenheter och 

Migrationsverkets kunskap när det skulle skapa en egen mottagning. Ingen av kommunerna 

hänvisade till forskning vid beslutet. Varken i sammanträdesprotokollen eller under intervjuerna 

nämns barnens behov i anslutning till de politiska besluten. När behov senare nämns under 

intervjuerna handlar det framförallt om olika typer av grundbehov. Genom val av olika 

boendeformer visar det att kommunerna ser olika på barns behov, då framförallt utifrån behov av 

familjelik situation.  

 

• Vilken betydelse har Sveriges historiska erfarenheter (samt kommunens) av ensamkommande 

(krigs)barn för placeringsvalet? 
 

Ingen av kommunerna har i beslutsprocessen reflekterat över Sveriges historiska erfarenheter med 

att ta emot ensamkommande krigsbarn. Krokom och Filipstad hade båda erfarenhet av att ta emot 

asylsökande vuxna och familjer i kommunen. Danderyd refererar däremot till erfarenheter och 

kunskaper om omhändertagandet av svenska barn.  
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Utifrån det faktum att kommunerna inte sett någon relevans i Sveriges historiska erfarenheter 

försvårar det en djupare analys. Det har istället resulterat i jämförande aspekter med hur placeringen 

skedde under andra världskriget och hur placeringsarbetet fungerar idag. 

 

• Hur styrks kommunens resonemang utifrån aktuell forskning? 

Kommunernas resonemang styrks till viss del av framställd forskning. Forskningen har stort fokus 

på anknytning och olika behov utifrån bearbetning av trauma. En annan aspekt av vikt som 

forskningen lyfter fram är betydelsen av barnets kulturella bakgrund och etnicitet, något som 

kommunerna lägger ringa fokus vid. Vad forskningen säger om god service uppfylls däremot väl av 

samtliga kommuner. Det faktum att två kommuner efterfrågar mer evidensbaserade metoder, styrks 

i det framtagna kunskapsläget där det också efterfrågas mer kunskap inom onrådet. Det 

framkommer inte entydigt i forskningen om gruppboende eller familjehem är att föredra, dock finns 

det mer forskning inriktat på familjehem. Det som forskningen däremot visar på är de fördelar som 

finns med placering hos anhöriga. 

 

En kritik mot studien är att svenska förhållanden jämförs med brittiska samt att tre av artiklarna har 

anknytning till samma författare antingen som skribent eller som ansvarig för antologi. Det har sin 

förklaring i det tidigare nämnda faktum; lite forskning rörande placering av målgruppen 

ensamkommande asylsökande barn. I kunskapsläget framkommer det att denna grupp barn har 

särskilda behov utifrån var de kommer ifrån och vad de har upplevt. Behov nämns på olika sätt 

genom hela uppsatsen där även forskningen framhäver att dessa barn har särskilda behov. Danderyd 

säger att de har svårigheter att se barnens behov. Krokom och Filipstad hänvisar till att de 

ensamkommande asylsökande barnen är precis som alla andra barn. I propositionen fastställs att 

normaliseringsprincipen skall tillämpas, det vill säga att barnen skall åtnjuta precis samma sociala 

tjänster som övriga kommuninvånare. När utgångspunkterna skiljer sig åt leder det således till 

svårigheter att fastställa och sedan tillgodose de ensamkommande asylsökande barnens behov på 

rätt sätt vid placeringen. En annan skiljelinje är att när svenska barn placeras görs det ofta utifrån att 

familjen brister eller eget beteende medan de ensamkommande asylsökande barnen kommer till 

Sverige och blir placerade på grund av en samhällelig brist i form av exempelvis krig. Då torde de 

ensamkommande asylsökande barnens situation vara mer lik krigsbarnens som kom under andra 

världskriget än svenska barn idag. Därför är frågan om det inte borde hämtas mer kunskap från 

Sveriges historiska erfarenheter. 
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Kritik mot studien 

Studiens ansats är komplex då slutsatsen blir att kommunerna i alltför liten grad använt sig av 

aktuell forskning samtidigt som studien slår fast att det råder en brist på relevant aktuell forskning. 

Likaså studiens ringa omfång minskar dess betydelse. Studien önskar bringa kunskap i val av 

placeringsform för ensamkommande asylsökande barnen, samtidigt har inte barn varit delaktiga i 

studien utan deras behov har tolkats utifrån vuxnas uppfattningar. Vi författare är inga experter 

inom området och det blir en svaghet ur hermeneutisk synvinkel, eftersom det begränsar 

tolkningskapaciteten av materialet. 

 

Lärdomar av studien 

Kommunerna förmedlar ett positivt engagemang för barnen och arbetet med dem, studien visar att 

kommunernas val av placering har skett utifrån en god vilja. Det har dock framkommit att 

kommunerna har haft relativt vaga beslutsgrunder och få betänkligheter när de valt att ta emot och 

placera ensamkommande asylsökande barn. Det har lett till intrycket att respektive kommun arbetar 

med placeringen och känner efter allteftersom hur det går och utifrån det vidareutvecklas. Ur ett 

socialarbetarperspektiv har kunskap införskaffats om vad ett gott bemötande av ensamkommande 

asylsökande barn ska genomsyras av. Allt arbete från första beslutet om mottagande till placering 

och omhändertagande av ensamkommande asylsökande barn utgör en helhet som i olika grader 

består av komponenterna service, humanitärt och psykosocialt. Kommunernas arbete idag 

inbegriper de olika komponenter i större utsträckning än vad det gjorde med krigsbarnen. Samtidigt 

har det utifrån det historiska perspektivet framkommit att de olika boendealternativen har betydelse 

för barnens välbefinnande. Därför har den historiska erfarenheten relevans.  

 

Förslag till framtida studier: 

• Ett större utvärderingsarbete bör genomföras där basen är kvalitativa intervjuer med 

ensamkommande asylsökande barn som vistats i olika boenden och som fått uppehållstillstånd. 

• En granskning av om BBIC kan utvecklas för att passa målgruppen ensamkommande asylsökande 

barn eller om ny utredningsmall krävs. 
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BILAGA  1  
 

Intervjuguide  

 

Bakgrunds information  

• Hur ser kommunens erfarenhet ut med att ta emot ensamkommande asylsökande barn?  

• Hur många ensamkommande asylsökande barn är idag placerade i er kommun? 

• Hur många ensamkommande asylsökande barn tog kommunen emot 2009? 

• Hur många ensamkommande asylsökande barn planerar kommunen att ta emot 2010? 

• Kan ni beskriva vilka barn det är ni tar emot i er kommun. 

 

Boende 
• Vilken typ av boende erbjuder er kommun de ensamkommande asylsökande barnen? 

• Hur beslutades det om hur boendet i er kommun skulle se ut?  

• Vilka var grundtankarna och hur resonerade beslutsfattaren i valet av boendeform?  

• Finns det tidigare erfarenheter som på något vis beaktades vid beslutet om dagens 

boendeform?  

• Har det funnits andra boendealternativ i kommunen tidigare?  

 

Barnen 

• När ett ensamkommande asylsökande barn kommer till er kommun efter anvisning från 

Migrationsverket, hur ser förfarandet ut då?  

• Hur resonerar ni kring barnens behov?  

• Finns det vissa konkreta behov hos barnet som tas i beaktande vid placeringen?  

• Vilken kompetens och resurser har kommunen för att ta hand om de ensamkommande 

asylsökande barnen och vad gäller arbetet kring och i boendet?  

• Finns det några brister i placeringen av de ensamkommande asylsökande barnen, vilka? 

 

Om placering: Familjehem - släkt - vänner - eget boende  

• Hur väljs familjehemmen ut?  

• Hur ser tillgången ut på familjehem?  

• Finns det barn placerade hos släkt och vänner i eget boende i er Kommun?  

• I de fall där det ensamkommande asylsökande barnet själv först bosätter sig hos släkting 

eller bekant och sedan gör sig till känna, hur arbetar ni då?  

• Vad erbjuder ett familjehem det ensamkommande asylsökande barnen i jämförelse med ett 

gruppboende?  

• Förekommer omplaceringar?  

• Hur tänker kommunen kring barnets specifika behov vid en familjehemsplacering?  

• Finns det några möjligheter till förbättringar med placering av ensamkommande 

asylsökande barn i familjehem i er kommun? Vilka? 

 

Om placering:  Gruppboende 
• Beskriv hur kommunens kollektiva boendes ser ut? Hur många barn finns det kapacitet för?  

• Vilken kompetens krävs av personalen?  

• Hur tänker kommunen kring barnets specifika behov vid placering i ett gruppboende?  

• Vad erbjuder ett gruppboende det ensamkommande asylsökande barnen i jämförelse med ett 

familjehem?  

• Förekommer omplaceringar?  

• Finns det några möjligheter till förbättringar med placering av ensamkommande 

asylsökande barn i gruppboende i er kommun? Vilka? 
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BILAGA  2 

Socialtjänstförordning (2001:937) 

 

3 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende 

 

Definitioner 

 

1 § Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda 

för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att 

verksamheten bedrivs yrkesmässigt.(…) 

 

2 § Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn 

för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet 

inte bedrivs yrkesmässigt. 

 

Verksamheten vid hem för vård eller boende 

 

3 § Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende för och samarbete 

med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den 

enskildes integritet skall respekteras. De insatser som görs skall anpassas till den enskildes 

individuella behov och 

förutsättningar. 

 

4 § Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det 

sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon 

behöver.  

 

5 § Vid varje hem för vård eller boende skall det finnas en person med lämplig utbildning 

som förestår verksamheten. Det skall också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en 

ändamålsenlig verksamhet. 

 

Källa: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:937


BILAGOR - Tre kommuners val av boende för ensamkommande asylsökande barn 

Anna-Maria Matsdotter & Madeleine Bäckman 

 

 

BILAGA  3 
 

Regeringens proposition 2005/06:46 - Mottagande av ensamkommande barn  

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn 

skall införas i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).  (…) 

Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats 

uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) skall 

handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket. 

Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för mottagandet (…). Den 

anvisade kommunen blir vistelsekommun och ansvarar för utredning och åtgärder enligt 

socialtjänstlagen beträffande barnet. Det föreslås också att kommunerna ges behörighet att 

anordna boenden för asylsökande ensamkommande barn. Kommuner som träffar 

överenskommelser med Migrationsverket skall vara berättigade till en fast ersättning (…). 

 

Skälen för regeringens bedömning: Regeringens bedömning innebär att boendet för 

ensamkommande asylsökande barn fortsättningsvis skall tillhandahållas av en kommun inom 

ramen för socialtjänsten. Grunden för förslaget är att socialtjänsten på grund av lång 

erfarenhet av vård och omsorg om barn har förvärvat stor grundläggande kompetens inom 

detta område och därför är bättre skickade än Migrationsverket att ta ansvaret för 

omhändertagandet av asylsökande ensamkommande barn (…). 

Dessutom medför ett kommunalt mottagande av asylsökande ensamkommande barn att även 

dessa fullt ut kan förväntas komma i åtnjutande av de stödinsatser som socialtjänsten kan 

erbjuda. Normaliseringsprincipen, dvs. att samma regler bör gälla samtliga barn som vistas i 

Sverige, talar också för att kommunerna bör överta ansvaret för barnens omvårdnad och 

boende. Detta innebär att alla barn som vistas i Sverige skall omfattas av samma sociala 

omvårdnadssystem så långt det är möjligt. Mot bakgrund av vad ovan sagts är det enligt 

regeringens mening lämpligt att kommunerna ges möjlighet att från Migrationsverket överta 

det reella mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (…). 

 

Regeringen förutsätter att de kommuner som träffar överenskommelser med Migrationsverket 

kommer att erbjuda de asylsökande ensamkommande barnen adekvat boende, barnhälsovård, 

förskola/skola, fritidsverksamhet etc. Därvid måste beaktas att flickor och pojkar kan ha olika 

behov och förutsättningar och kan behöva olika boendeformer (…). Av socialtjänstlagen 

följer att en kommun har skyldighet att ge barn som vistas inom kommunen omsorg, stöd och 

hjälp. Vidare finns det, såvitt gäller kommunens hem för vård eller boende, föreskrifter och 

allmänna råd från Socialstyrelsen om hur sådana hem bör drivas och om vilka krav som i 

övrigt ställs på dessa hem (SOSFS 2003:20) (…). 

 

Slutsats 

Drift av boendeenheter för asylsökande ensamkommande barn har en mycket svag 

anknytning till kommunens område, en anknytning som uppkommer först efter det att 

överenskommelse träffats och efter det att utlänningar anvisats plats i kommunen. 

Allmänintresset för projektet, som inte kan väntas generera några ekonomiska vinster, måste 

anses svagt. Det anförda talar för att en kommuns anordnande av särskilda boenden för 

asylsökande ensamkommande barn strider mot den allmänna kommunala kompetensen. För 

att kommunerna skall kunna anordna boenden för dessa barn är det därför, enligt regeringens 

mening, nödvändigt att kommunerna ges denna behörighet i lag (…). 
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BILAGA  4 
 

Sammanträdesprotokoll Filipstads kommun  

 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
 

Socialnämnden 2007-08-21 10 
§ 72 Dnr 80/07 
 
Information 
Socialchef Kristina Steijner informerar nämnden att Kommunstyrelsen 
återremitterat ärenden om ensamkommande flyktingbarn. En information 
av Migrationsverket har skett idag. Representanter från Kommunstyrelsen, 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och socialförvaltningen 
samt överförmyndarnen deltog. 
 
Efter diskussion föreslås att ge socialchefen uppdrag enligt nedan: 
1. Kontakta andra kommuner, som har ensamkommande flyktingbarn 
– hur det bl a fungerar där 
2. Var ska barnen bo 
3. Kontakta skolan 
4. Kontakta Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget, samt 
att ärendet återremitteras till nämnden i september. 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2007-10-23 3 
§ 88 
 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn, avseende såväl 
asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd 
 
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett frågan om att ta 
emot s k ensamkommande barn via Migrationsverket. 
Förvaltningen föreslog att kommunen inte skulle upprätta ovanstående verksamhet, 
frågan återremitterades dock av kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 
Den största svårigheten som förvaltningen såg i den första utredningen, var 
brist på lokal. 
Denna fråga är nu löst. Lokal finns att tillgå på Blombackavägen. 
Förvaltningen föreslår att kommunen skall teckna en s k totalöverenskommelse 
kring 10 platser kring ungdomar 13 – 21 år (85% är mellan 15 - 18 år). 
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Avtalstid 2 år. Uppsägningstid 12 mån. 
Uppstarten sker via 10 asylsökande ungdomar. 
Av dessa kommer statistiskt ca 80% få s k permanent uppehållstillstånd = PUT. 
De som får ett avvisningsbeslut får stanna i boendet tills Migrationsverket hittat 
anhöriga eller alt en organisation som tar hand om dessa när de kommer tillbaka 
till hemlandet. 
När en ungdom fått PUT får han/hon stanna kvar i boendet om plats finns. 
I överenskommelsen gäller att minst 3 av platserna (25%) skall vara asylplatser. 
I avtalet kommer asylplatserna att vara begränsade till max 3 rotationer, alltså 
totalt 9 ungdomar/år, detta ger ett utrymmer för oss att ta emot ungefär 16 
ungdomar under ett år i boendet. Om vi har 8 PUT (alltså utrymme för en 
asylsökande) 
i boendet förutsätts en av dessa inom 1 månad efter PUT har lämnat 
boendet till eget eller s k utslussningsboende. 
 
Verksamhetside: Lokal Blombackavägen, 1 trappuppgång = 9 lägenheter. 
Plan 3 och 2 = 10 platsboende. Plan 1 = utslussningsboende. 
Standard 1 rum per person. 6 badrum/10 personer. 6 kök/10 personer. 
Samlingsytor finns via 5 ”vardagsrum”/10 personer 1 rum avsätts till personalyta. 
Plan 1 kan verka som utslussboende med standard 3 kök, 3 badrum/5 - 7 ungdomar. 
 
Personalstyrka 1 personal dygnet runt. Åtgång ca 6 åa fördelat på 6 x 100 % 
åa. 
Utökning av handläggare med 0,5 åa (skall göra en SOL utredning på ungdomar 
under 18 år och utreda behovet av tillsyn, fattar ett myndighetsbeslut 
om boendet och förvissar sig om att ungdomen får en god man, vid PUT skall 
en särskild vårdnadshavare sökas via tingsrätt). 
Ökad resurs till överförmyndare (skall bevilja gode män till asylsökande barn). 
Bilaga: Avtalsförslag 
Ekonomiska förutsättningar 
Utdragsbestyrkande 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
Socialnämnden 2007-10-23 4 
forts § 88  
 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 
att socialnämnden tecknar ett avtal med migrationsverket om att hålla 10 
boendeplatser för ensamkommande barn; 
att socialnämnden för detta ändamål hyr 9 lgh Blombackavägen 4 a; 
att socialnämnden får inrätta anställning om 6 åa, samt 
att socialnämnden får inrätta anställning om 0,5 åa handläggare. 
MBL-förhandling har skett enligt § 11, 2007-10-22, bilaga. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
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BILAGA 5 
 

Sammanträdesprotokoll Krokoms kommun  

 

KROKOMS KOMMUN     

    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum 
 

Socialnämnd 
 

2007-10-31 
 

5  

Sn § 85 

 

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 

fem ensamkommande barn enligt förslag på överenskommelse om mottagande av 

asylssökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

__________________________   

Underlag för beslut 

Funktionschef IFO, Sverker Eliasson föredrar ärendet.  

Socialnämnden beslutade den 11 september 2007 att närmare utreda förutsättningarna för 

tecknande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

barn. 

Bakgrunden är att från och med den 1 juli 2007 gäller en lagändring som innebär att ansvaret 

för de asylsökande ensamkommande barn fördelas mellan stat och kommun. 

Kommunerna får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under 

tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Beträffande 

barn som erhåller uppehållstillstånd regleras detta genom den överenskommelse som 

kommunen har för det ordinarie flyktingmottagandet. 

En årlig ersättning på 500 000 kronor utgår till kommuner som har ett avtal med 

Migrationsverket om mottagande av asylsökande flyktingbarn. En extra engångsersättning 

under 2007 på 500 000 kronor utgår om avtal tecknas före årsskiftet. 

Beredande förslag 

Tjänstemannautredning daterad den 31 oktober 2007  

_____  

Kopia till     Funktionschef IFO, Sverker Eliasso 
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BILAGA 6 

Sammanträdesprotokoll Danderyds kommun  

 

DANDERYDS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2007-03-06 
12(20) 
Justerandes sign ............................ ............................ ............................ Utdragsbestyrkande ............................................................................. 

§ 47 

SN 2007/0026 

 

Förslag om avtal med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande asylsökande barn 
Bakgrund 

Media har under 2006 uppmärksammat att ett stort antal ensamkommande 

barn och ungdomar (under 18 år) ansökt om asyl/uppehållstillstånd. 

På Migrationsverkets initiativ hade socialkontoret den 7 december 2006 en 

överläggning med en representant för Migrationsverket. Vid den tidpunkten 

hade ca 700 ensamkommande barn kommit till Sverige under 2006. Detta är 

ett betydligt större antal än tidigare år, ca 50 procent fler än under 2005. 

 

Socialkontorets synpunkter 

Danderyds socialkontor har en mycket stabil erfarenhet och kunnig grupp av 

socialsekreterare som arbetar med barn. Med tillkommande stödresurser 

skulle de kunna göra ett mycket gott arbete med ett antal av de utsatta ensamkommande 

barn som varje år söker asyl i Sverige och ge dem en så god 

start som möjligt. 

Socialkontoret finner det angeläget att även Danderyds kommun kan vara 

med och ta ett ansvar för dessa utsatta barn. 

Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterad 2007-02-06 redogjort för 

ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. ge socialdirektören i uppdrag att förhandla och teckna överenskommelse 

med Migrationsverket om att Danderyds kommun skall ta 

emot 5 ensamkommande asylsökande barn. 

 

_________ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar enligt socialkontorets förslag. 

 

 


