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Uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn 
m.m. 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att 
– göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med 

anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet 
ensamkommande barn, 

– i relevanta delar revidera kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet 
med ensamkommande barn och unga, 

– utarbeta ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända 
unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd. 

– ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- 
och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till 
relevanta språk, 

– utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård 
eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen 
ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet 
med framtagande av relevant stöd. 

 
Samråd ska ske med regeringens nationella samordnare för den sociala 
barn- och ungdomsvården, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Sveriges Kommuner och Landsting och 
andra relevanta aktörer. Samtliga aspekter som rör asylprocessen ska 
kvalitetssäkras av Migrationsverket. 
 
Socialstyrelsen får använda högst 5 000 000 kronor för uppdragets 
genomförande under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4.7 Bidrag till utveckling 
av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. 
 
Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) varefter varje deluppdrag är 
avslutat. Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning av uppdraget till 
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Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2017. Redo-
visningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.  

Skälen för regeringens beslut 

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn har 
medfört ett hårt tryck på socialtjänsten som bl.a. ska utreda de ensam-
kommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra insatser. 
Det finns ett behov av en fördjupad analys av konsekvenserna för social-
tjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och den kraf-
tiga ökningen av antalet ensamkommande barn. Analysen bör innehålla 
förslag på hur uppkomna problem skulle kunna lösas genom att de resur-
ser som finns används mer effektivt. Ensamkommande flickors utsatthet 
bör uppmärksammas särskilt. Det finns också ett behov av en bättre bild 
av behovet av och tillgången till tolkar samt analys av andra kompetens-
behov i socialtjänsten. 
 
Uppdraget till Socialstyrelsen syftar till att stödja och underlätta för 
socialtjänsten och för personal i de olika placeringsformerna.  
 
Det finns ett behov av ett särskilt och målgruppsanpassat stöd till de 
familjehem och jourhem som har möjlighet att ta emot ett ensamkom-
mande barn. Det är angeläget att det riktade utbildningsmaterialet även 
översätts till olika språk. 
 
Socialstyrelsen ges också i uppdrag att se över vilket kunskapsstöd per-
sonalen på HVB och stödboenden har behov av i deras arbete med mål-
gruppen ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja 
arbetet med framtagande av relevant stöd. I detta arbete är det angeläget 
att hitta en form som är enkel att sprida och enkel för boendena att ta del 
av. Socialstyrelsen bör även överväga att ta fram ett stöd för introduktion 
av nyanställda inom HVB och stödboenden. 
 
Socialstyrelsen ges även i uppdrag att revidera kunskapsstödet om social-
tjänstens arbete med ensamkommande barn och unga, i första hand 
utifrån den nya boendeformen stödboende men även i andra delar om 
det finns behov. Målgruppen är huvudsakligen handläggare och besluts-
fattare inom socialtjänsten med ansvar för handläggning och dokumen-
tation av ärenden gällande ensamkommande barn och unga. 
 
För att så tidigt som möjligt ge nyanlända unga vuxna verktyg att 
komma ut på arbetsmarknaden behöver socialtjänsten utveckla sina 
verktyg och arbetssätt för att möta målgruppen. Socialstyrelsen får 
därför även i uppdrag att utforma ett kunskapsstöd för socialtjänstens 
arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) som är i behov av ekono-
miskt bistånd. Det ska omfatta såväl arbetslösa unga som kan arbeta och 
söker arbete som unga som har hinder som försvårar möjligheten till 
arbete. Unga kvinnors behov bör särskilt belysas. 
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Arbetet ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ett barn-
rättsperspektiv. Såväl flickors som pojkars, unga kvinnors och unga mäns 
behov ska belysas. Socialstyrelsen ska även bedöma behovet av ett 
HBTQ-perspektiv i kunskapsstödet och utbildningsmaterialet. 
 
Slutredovisningen ska beskriva uppdragets genomförande, spridningen 
av kunskapsstödet och hur medlen har använts. 
 
På regeringens vägnar, 
 
 
Åsa Regnér 
 
 
   Karin Hjelmer 
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