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Svar på revisionsgranskning av kommunens stöd till
ensamkommande barn och ungdomar
Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar.
Granskningen visar att det i väsentliga delar finns ett
ändamålsenligt stöd till ensamkommande barn och ungdomar
i Haninge kommun. Ansvarsfördelningen kring stödet bör
dock tydliggöras utifrån fullmäktiges mål om en meningsfull
fritid, trygghet, inflytande samt delaktighet och att effekterna
av det integrationsarbete som pågår bör utvärderas
I rapporten omnämns nätverket för nyanlända barn och ungas
inkludering. Nätverkets uppdrag är inte att samordna och
förbättra kommunens integrationsarbete. Ett
förbättringsområde är dock att förtydliga nätverkets uppdrag
och rutiner för återkoppling till förvaltningschefer och den
lokala samverkansgruppen för överenskommelsen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-11-08 – Svar på revisionsgranskning
av kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar
- Revisionsrapport 2019-10-02 – Granskning av kommunens
stöd till ensamkommande barn och ungdomar
- Revisionsskrivelse 2019-10-02
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Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse
som sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.

Siw Lidestål

Maria Timonen Porshage

Social- och äldredirektör

Avdelningschef
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Bakgrund

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar. I
rapporten redovisas lagstiftning, ansvarsområden och
verksamhet gällande de ensamkommande barn och ungdomar
som tas emot i kommunen, går i skolan i kommunen eller
vistas i kommunen. De frågor som revisionen ställt besvaras
och rekommendationer ges utifrån granskningens slutsatser.
Granskningen visar att det i väsentliga aspekter finns ett
ändamålsenligt stöd till ensamkommande barn och ungdomar
i Haninge kommun. Ansvarsfördelningen kring stödet bör
dock tydliggöras utifrån fullmäktiges mål om en meningsfull
fritid, samt trygghet, inflytande samt delaktighet och
effekterna av det integrationsarbete som pågår bör
utvärderas.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom socialförvaltningen i samråd med
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter

Revisionsrapporten visar på komplexiteten i arbetet med
ensamkommande barn och ungdomar. Flera olika styrande
lagar och förordningar styr skilda verksamheters arbete.
Verksamheterna ansvarar för delvis olika grupper av
ensamkommande. Den som anvisats till kommunen som
ensamkommande barn ansvarar socialförvaltning och
Överförmyndare för till dess barnet blir myndigt. Om barnet
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får uppehållstillstånd och fortsätter studera är boendet,
försörjningen och även etablering på sikt och meningsfull
fritid en del av socialtjänstens ansvar.
Utöver detta kan andra kommuner ha socialtjänstansvaret för
de barn och ungdomar under 18 år som har fått asyl eller
väntar på asyl och bor och eller går i skolan i Haninge
kommun. Socialförvaltningen har alltså inte ett övergripande
ansvar för alla ensamkommande barn och unga i Haninge
kommun.
Blir barnet myndigt men ännu inte fått asyl hänvisar
socialförvaltningen till Migrationsverkets ansvar. Dock kan
den ensamkommande unge på egen hand, som egenbosatt
asylsökande, bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång
på orten. Den unge omfattas av aktuell skolas verksamhet och
regelverk och även av
idrotts- och fritidsnämndens verksamhet, som riktar sig till
alla barn och unga i kommunen.
Kommunfullmäktiges mål om välmående kommuninvånare,
utveckling och effektivitet, kvalitet och service, där god
folkhälsa, trygga invånare med inflytande och delaktighet,
meningsfull fritid, gäller samtliga barn och ungdomar i
kommunen och även de asylsökande.
Dessutom finns nu den grupp ungdomar över 18 år som inte
fått asyl utan fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen.
De bor och/eller går i skolan i Haninge kommun.
Socialtjänsten har inte ett övergripande ansvar för denna
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grupp. Det kan däremot hända att dessa ungdomar t ex i
väntan på studiemedel, tillfälligt erhåller ekonomiskt bistånd.
För alla dessa ungdomar med mycket skiftande
tillståndsstatus och situation finns inte något övergripande
sammanhållande samordningsansvar mer än det som de
omfattas av i kommunfullmäktiges målområde om välmående
kommuninvånare och utveckling.
Förvaltningen anser att det förebyggande arbetet och arbetet
med förvaltningens föreningsbidrag kan utvecklas med tanke
på målgruppen och särskilt i samverkan med övriga
förvaltningar. Det specifika socialtjänstuppdraget gäller dock
endast en del av målgruppen. Av den anledningen finns heller
ingen övergripande uppföljning av ensamkommande barn och
unga på socialförvaltningen.
Nätverket för inkludering av barn och unga är skapat på
uppdrag av tre förvaltningschefer och ingår i den
gemensamma överenskommelse vars mål är att samverka om
aktiviteter som gynnar barn och ungas utveckling och lärande.
Nätverket samverkar kring de nyanlända barnen och
ungdomarna genom delad lägesbild, samordning och
framtagande av förbättringsområden. Nätverket har
uppmuntrat till förstärkning av insatser för ensamkommande
ungdomar som saknar den typen av samordning och
uppföljning som socialtjänsten har för de som anvisats till
kommunen som är under 18 år, eller i de fall dessa fått
uppehållstillstånd och studerar, upp till 21 år. På grund av
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komplexiteten i frågan är en gemensam lägesbild av stort
värde.
Nätverkets uppgift är att arbeta brett med samtliga nyanlända
barn och ungdomars möjligheter till inkludering i de
befintliga verksamheter som finns i kommunen, inte att skapa
parallella verksamheter för till exempel ensamkommande barn
och ungdomar. Det finns däremot ett behov av att förbättra
informationen och länkningen till föreningslivet.
Nätverkets uppdrag är inte att samordna och förbättra
kommunens integrationsarbete. Därtill skulle behövas
tydligare uppdrag och målsättningar ifrån kommunledning då
integration berör alla nämnder på en övergripande såväl som
operativ nivå. Nätverkets uppdrag behöver förtydligas.
Ett internt förbättringsområde inom nätverket är rutinerna
för återkoppling mellan nätverket och den lokala
samverkansgruppen för överenskommelsen respektive
förvaltningschefer.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ernst & Young och kommunens revisorer

