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Tidaholms kommuns revisorer

Bakgrund

Med ensamkommande flyktingbarn avses barn och unga mellan 0-18 år
som vid ankomsten är skilda från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.
Majoriteten av de ensamkommande flyktingbarnen är pojkar som är i
sena tonåren när de anländer till Sverige.
Kommunen bär ansvar för boende, omvårdnad och skolgång.
Kommunen bär även ansvar för att utse en god man som ska tillvarata
barnets rättigheter. Om barnet får permanent uppehållstillstånd ska en
särskilt förordnad vårdnadshavare utses efter framställan hos
tingsrätten.
Det är av stor vikt att ensamkommande barn får ändamålsenligt stöd
med möjlighet till individuell utveckling i syfte att ge ökad trygghet och
säkerställa god integration. För att kunna ge ett bra stöd är det av
särskild vikt att det finns en utvecklade system och rutiner för
samverkan då flera verksamheter berörs av mottagandet.

Ensamkommande flyktingbarn

Revisorerna har i sin riskbedömning funnit det angeläget att granska
arbetet med ensamkommande flyktingbarn.

Revisionsfråga & Revisionsfrågor:
Revisionskriterier Har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställt:

ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn?
utvecklade och fungerande rutiner för samverkan med andra berörda
aktörer?

Kontrollmål:
•
•
•
•
•
•

Finns mål, riktlinjer och rutiner för mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn?
Är roller och ansvar mellan olika aktörer internt och extern
tydliga?
Vilka former för samverkan finns?
Hur har nämnderna definierat adekvat stöd till
ensamkommande barn?
Hur följer nämnderna upp att ensamkommande barn får detta
stöd övergripande och på individnivå?
Hur sker återrapportering till nämnderna?
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Revisionskriterier:
Lag om mottagning av asylsökande (1994:137)
Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)
Socialtjänstlagen (2011:453)
Socialstyrelsens vägledning för mottagande av ensamkommande barn
Skollagen (2010:800)
Förordning 2001:976 om utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl.
Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, Skolverket
Introduktionsprogrammet språkintroduktion, vägledning från Skolverket

Metod &
Genomförande

Intervjuer med nämndernas presidier, förvaltningsledningar samt
berörd operativ ledning. Besök i skolverksamhet och på HVB-hem.
6-8 intervjutillfällen.

Bemanning &
Ekonomi

Enligt ök med KPMG

Påbörjas
Avrapporteras

Enligt ök med KPMG

Avgränsning

Granskningen avgränsas till socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens arbete med ensamkommande flyktingbarn.
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