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INlEDNINg

Barn som anländer ensamma till Sverige för att söka asyl 
engagerar och väcker känslor. Men hur ser deras situation 
ut idag? Vad kan bli bättre för att de ska få ett värdigt mot-
tagande? För att öka våra kunskaper på området har 
UNICEF Sverige gjort ett nedslag i verkligheten under 
vintern 2009-2010.

I fokus står den stora grupp barn som efter ankomsten till 
Sverige bor hemma hos släktingar eller andra bekanta, i 
så kallat ”eget boende”. De här barnen tas emot vid sidan 
av överenskommelser mellan Migrationsverket och kom-
muner. De hamnar även vid sidan av aktuella regelverk 
och debatter. De blir de osynliga barnen, och riskerar att 
fara illa av olika anledningar. 
 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som ställt upp och delat 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De insikter vi 
fått ska vi använda i vårt fortsatta arbete för att påverka 
och informera om barns rättigheter i Sverige.

Rapporten pekar på flera svårigheter och brister i han-
teringen av de ensamkommande barnens boende. Sist 
återfinns UNICEF:s konkreta rekommendationer om vad 
som behöver göras för att tillgodose barnens rättssäker-
het. Det här kan och måste vi helt enkelt ändra på!

Stockholm, mars 2010

Véronique Lönnerblad, Generalsekreterare
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SyFtEt mED RappORtEN
Den 1 juli 2006 infördes en ändring i lagen om mottagande 
av asylsökande, i syfte att förbättra mottagandet av de 
asylsökande ensamkommande barnen. I korthet innebar 
ändringen att kommunerna övertog ansvaret för de 
asylsökande ensamkommande barnens boende och 
omvårdnad från Migrationsverket. Migrationsverket fick 
därmed en renodlad roll att handlägga och fatta beslut i 
barnens asylärenden. Man behöll dock ett övergripande 
ansvar i och med att verket ansvarar för i vilken kommun 
barnen placeras och har kostnadsansvar för mottagandet.

Motiven till reformen var att den kompetens, erfarenhet 
och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta 
situationer finns inom kommunernas socialtjänst. I och 
med lagändringen skulle det bli tydligare att se och tillse att 
de asylsökande ensamkommande barnen skulle behandlas 
i enlighet med socialtjänstlagen, på samma sätt som alla 
andra barn i Sverige. 

Relativt lite uppmärksamhet och resurser riktas i allmänhet 
mot alla de asylsökande ensamkommande barn som efter 
sin ankomst till Sverige bor hos släktingar eller bekanta; i 
”eget boende” – EBO. Från flera håll har UNICEF Sverige 
dock fått signaler om att dessa barn löper särskilda risker 
att fara illa. Vi har därför känt ett behov av ökad kunskap 
om hur situationen ser ut. Vi har avgränsat vår granskning 
och tittar i första hand på kommunernas hantering av 
barnens boende, som när den brister innebär en risk för 
utnyttjande av barnet. Därmed lämnar vi frågan om hur 
barnen mår och vilket stöd de får för att bearbeta sina 
upplevelser, utanför denna rapport.

Rapporten har främst tagits fram för att öka vår egen 
kunskap om en grupp utsatta barn, och kommer 
användas i UNICEF Sveriges fortsatta påverkans- och 
informationsarbete i Sverige. Rapporten gör inget anspråk 
på att vara heltäckande eller representativ. I stället ska den 
ses som en bild av situationen, utifrån några nedslag i 
verkligheten som gett oss tillfälle att ta del av erfarenheter 
och funderingar som varit aktuella för just de kommuner 
och personer som vi talat med.

Rapporten redogör inledningsvis för hur handläggningen 
av EBO-barnens boende är tänkt att gå till, utifrån gällande 
lagar och riktlinjer. Därefter gör vi en genomgång av 
vad som i vårt material framkommit om hur barnens 
boende i praktiken hanteras i ett antal kommuner. Sedan 
återfinns våra sammanfattande slutsatser med ett antal 
frågeställningar och brister som vi särskilt vill lyfta fram, 
och UNICEF Sveriges rekommendationer med förslag till 
förändringar.

RappORtENS målgRUpp
Målgruppen för rapporten är i första hand politiker, chefer 
och handläggare vid kommuner och myndigheter, men 
även andra som på olika sätt kommer i kontakt med 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

RappORtENS UNDERlag
Vi ville få information om hur situationen ser ut och hur 
man agerar på olika håll i landet. Därför har personal och 
gode män i 25 kommuner intervjuats per telefon. 

Kommunerna vars personal vi intervjuat är en blandning 
av mindre orter och större städer. Eftersom flest EBO-barn 
söker sig till kommuner i södra Sverige, kommer de flesta 
intervjuade därifrån. Enligt statistik från Migrationsverket 
den 1 december 2009 hade de allra flesta av de undersökta 
kommunerna mellan tre och tio barn i eget boende. Någon 
kommun hade endast ett barn. Stockholm hade flest med 
56 barn. 

I första hand har intervjuer gjorts med socialtjänstens 
utredare av familjehem. Dessutom har ett fåtal chefer 
för familjehemsenheter, några gode män, handläggare 
hos överförmyndare och social- och flyktingsekreterare 
intervjuats. 

Vi har inte haft möjlighet att intervjua barnen själva om 
hur de upplevt myndigheternas handläggning av det egna 
boendet. Det beror på att tidigare erfarenheter visar att 
det krävs en längre kontakt än vad som just nu var möjlig, 
för att få barnens förtroende och verkligen få veta vad de 
tycker.1

Det sammantagna resultatet av samtliga intervjuer 
presenteras under tio områden som på olika sätt rör 
kommunernas handläggning av de ensamkommande 
barnen i eget boende; bristen på riktlinjer, den inledande 
kontakten, beslutet om tillfällig placering, själva 
medgivandeutredningen och bedömningen av den, valet 
av placeringsform (familjehem eller privatplacering), stöd 
och uppföljning, alternativa boenden, barn som försvinner, 
länsstyrelsens tillsyn, och slutligen barnets gode man och 
dess inflytande över barnets boende.

Övrig information har inhämtats från skriftligt 
material (lagar och regelverk, statistik, rapporter, 
informationsmaterial och utredningar). Erfarna 
och engagerade personer inom Migrationsverket, 
Socialstyrelsen och socialtjänsten i Stockholm stad har 
bidragit med värdefulla förtydliganden och förklaringar. Åsa 
Broman, UNICEF Sverige, har genomfört undersökningen 
och skrivit rapporten. Christina Heilborn, barnrättsjurist på 
UNICEF Sverige, har varit projektledare.

1 Hur har det gått? Rädda Barnen.
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ENSamkOmmaNDE 
baRN I SvERIgE
Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som 
kommer till Sverige skild från båda sina föräldrar eller 
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe.2

Varje år kommer ett antal ensamkommande barn till 
Sverige. Anledningarna skiftar; de söker asyl, de har fått 
uppehållstillstånd i sitt hemland för att komma och bo hos 
en nära släkting, de är EU-medborgare som ska bo hos 
nära anhörig (s k uppehållsrätt), de är kvotflyktingar. Det 
kan också vara barn som vistas i landet utan tillstånd (d v s 
som papperslösa). 

Som ensamkommande räknas också asylsökande barn som 
efter sin ankomst till Sverige har skilts från sina föräldrar 
och saknar annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe. I vår 
rapport använder vi begreppet ensamkommande barn för 
att beteckna asylsökande ensamkommande barn.

baRNkONvENtIONEN 
OCh DE ENSamkOmmaNDE 
baRNEN
Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
antogs av FN år 1989 och ratificerades av Sverige 1990. 
Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för 
barn och är rättsligt bindande för de länder som anslutit sig. 
Alla artiklar i konventionen är viktiga och utgör en helhet. 
Men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska 
beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

- att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
- att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
- att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
- att alla barn har rätt att säga sin mening och få den 
respekterad (artikel 12)

Det finns andra bestämmelser i barnkonventionen som är 
särskilt relevanta när det gäller rättigheter för barn som 
behöver alternativ omvårdnad, d v s då han eller hon inte 
kan bo med sin egen familj. Dessa bestämmelser handlar 
om barnens rätt till särskilt skydd och stöd samt krav på 
tillsyn av hur barnen behandlas och hur förhållandena i 
övrigt ser ut (artiklarna 20 och 25).

De länder som ratificerat konventionen är skyldiga att se till 
att den följs. Det är regeringen i dessa länder som är ytterst 
ansvarig för att barnets rättigheter tillgodoses. 

I Sverige gäller inte konventionen som helhet som svensk 
lag, eftersom den inte är inkorporerad i svensk lagstiftning. 
I stället för inkorporering har metoden att transformera 
bestämmelserna i konventionen valts. Detta innebär att de 
delar av konventionen som behöver införlivas med svensk 
rätt omarbetas (eller transformeras) till svensk lagtext.

De länder som ratificerat barnkonventionen måste regel-
bundet rapportera till FN:s barnrättskommitté i Genève. 
Kommittén består av experter från olika länder som gran-
skar och förhör länderna. Kommittén ger kritik och förslag 
på vad som behöver göras för att förbättra situationen för 
barnen. FN:s barnrättskommitté rekommenderar Sverige 
att göra barnkonventionen till svensk lag.4

2. Det centrala är att den vuxne av svenska myndigheter erkänns som företrädare för    
    barnet. Se vidare skrivelsen Mottagande av ensamkommande barn, Socialstyrelsen.
3. Tabell ”Inkomna ansökningar om asyl rörande ensamkommande barn helåret 2009”,   
    www.migrationsverket.se
4 FN:s barnrättskommittés fjärde sammanfattande slutsatser (Concluding Observations)  
   beträffande Sverige, 2009

lagaR OCh RIktlINjER
Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen 
regleras främst av socialtjänstlagen (SoL 2001:453), lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m fl (LMA), 
samt lag (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn. Utifrån lagstiftningen har Socialstyrelsen gett ut de 
två meddelandebladen ”Mottagande av ensamkommande 
barn” (jan 2007) och ”Stärkt skydd för ensamkommande 
barn” (juli 2005). Migrationsverket och Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL, har tillsammans med Socialsty-
relsen tagit fram skrivelsen ”Ett gemensamt ansvar för 
ensamkommande barn och ungdomar” (mars 2009). 
Genomgående framgår att samma regler bör gällla samt-
liga barn som vistas i Sverige, och att de asylsökande 
ensamkommande barnen ska hanteras i enlighet med 
socialtjänstlagen. Förutom det nationella regelverket 
regleras mottagandet av asylsökande ensamkommande 
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antalet ensamkommande barn som anländer 
till Sverige varierar år från år, men på senare år 
har siffran ökat dramatiskt. år 2005 sökte 398 
ensamkommande barn asyl i Sverige. år 2009 var det 
2 250 ensamkommande barn som sökte asyl. De flesta 
kommer i dagsläget från Somalia, afghanistan eller 
Irak. En övervägande majoritet av barnen är pojkar i 
16-17-årsåldern.3 



baRN I EgEt bOENDE (EbO)  
Ingen vet egentligen med säkerhet vilken relation 
det ensamkommande barnet har – eller inte har 
– med den vuxna person det säger sig vilja bo hos. 
En följd av det är frågan om hur dessa barn ska 
benämnas. I regeringens proposition om mottagandet 
av ensamkommande barn samt i Socialstyrelsens 
meddelandeblad är det vanligaste begreppet 
”släkting eller annan närstående”. Ibland använder 
migrationsverket termen ”släktinghem”, ibland 
”privatplacering”. Orden används för att beskriva 
ett boende som inte arrangerats inom ramen för en 
överenskommelse mellan migrationsverket och en 
kommun. I den här rapporten kallar vi dessa hem 
för ”eget boende” – EbO.  Det markerar att barnet 
ibland bor hos personer som varken är släkt eller 
närstående. Eftersom barnet inte själv kan besluta om 
sitt boende är uttrycket inte helt lyckat. I Rosengårds 
stadsdelsförvaltning i malmö använder man det 
mer neutrala begreppet ”bUv-barn”, barn utan 
vårdnadshavare. bland dem flesta som arbetar med 
dessa barn är dock EbO ett vedertaget begrepp, varför 
vi valt att använda oss av det.

barn av kommunala riktlinjer, om det förekommer sådana.
Här följer ett sammandrag för hur mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn är tänkt att fungera 
utifrån det nationella regelverket. Eftersom UNICEF 
Sveriges fokus i den här rapporten ligger på barnens 
boende tar vi bara upp de delar i processen som är av 
betydelse för boendet.

mIgRatIONSvERkEt 
aNvISaR EN kOmmUN
Den första kontakt ett ensamkommande barn har med 
svenska myndigheter är ofta när barnet anmäler sig hos 
Migrationsverket. Barnet anmäler sig i en av de kommuner 
där verket har enheter som tar emot asylansökningar. 
Vid behov ordnas då så att barnet får en plats på ett 
transitboende. Det är ett tillfälligt boende, där barnet bor 
i väntan på att Migrationsverket anvisar barnet till en 
kommun som ska ordna barnets långsiktiga boende. I 
normalfallet anvisas barnet då till en kommun som har 
en överenskommelse med verket om att ta emot ett visst 
antal ensamkommande barn, eller som ställer ett visst 
antal platser till förfogande varje år. Den kommun som 
barnet anvisas, blir barnets så kallade vistelsekommun. 
Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för att alla 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 
behöver. Därför blir det ensamkommande barnet och dess 
boende kommunens ansvar.5

Ett barn kan vid sin kontakt med Migrationsverket ha 
önskemål om att få bosätta sig hos en släkting eller bekant, 
i vad som kallas eget boende. Migrationsverket kan då 
göra ett undantag, så att barnet anvisas till den kommun 
där släktingen, eller den bekanta bor.6 En sådan anvisning 
kan ske utanför den överenskommelse som kommunen 
kan ha med Migrationsverket, och oavsett om kommunen 
har någon överenskommelse eller inte. Men, det ansvar 
som barnets nya vistelsekommun har för att barnet får det 
stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, gäller 
för alla kommuner, med eller utan överenskommelse med 
Migrationsverket. 

Gällande svensk lagstiftning – och mediebevakning – utgår 
från att nästan alla ensamkommande barn tas emot inom 
ramen för överenskommelser mellan Migrationsverket 
och en kommun. Så är det alltså inte för barnen som bor i 
eget boende. När förarbetena till lagändringen år 2006 togs 
fram, bodde fler än hälften av de ensamkommande barnen 
i eget boende.7 

Vid årsskiftet 2009/10 fanns det enligt Migrationsverkets 
statistik 1 633 ensamkommande barn i Sverige som sökte 
asyl. 

Hela 41 procent av dessa barn bodde under samma period 

i transitboenden i väntan på anvisning till en kommun. 
Orsaken är att antalet överenskomna platser inte motsvarar 
behovet i dagsläget. 

34 procent bodde på gruppboenden eller i familjehem 
inom ramen för en kommunal överenskommelse med 
Migrationsverket. 

Trots att andelen barn i eget boende minskat i takt med 
att antalet ensamkommande barn dramatiskt ökat, så bor 
resten av de ensamkommande barnen, 25 procent eller 411 
barn, i eget boende.8 

5. 3 § andra stycket LMA, 2 kap. 2 § SoL
6. Proposition 2005/06:46, s. 49
7. Ibid, s. 29
8. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverket. Noteras bör att   
    andelen ensamkommande barn som bor i EBO varierar kraftigt över tid, beroende på   
    från vilka länder flyktingströmmarna går och hur många etablerade familjer från  
    dessa områden som finns här och kan ta emot barnen.

kOmmUNEN UtREDER OCh 
FöljER baRNEtS bOENDE
Den anvisade vistelsekommunen ansvarar alltså för 
att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i 
socialtjänstlagen. Eftersom ett ensamkommande barn 
per definition är ett barn utan vårdnadshavare i en utsatt 
situation, ska socialtjänsten som det heter ”på eget initiativ 
utan dröjsmål” utreda barnets behov av insatser och 
besluta om barnets boende.9 Det innebär bland annat att 
de ska göra en medgivandeutredning. Syftet är att ta reda 
på om det hem barnet uppgivit som sin kontakt är lämpligt, 
och om personerna som bor där har förutsättningar att ta 
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emot barnet. I dagsläget finns det inga nationella riktlinjer 
för vad en sådan utredning ska innehålla.10

Innan Migrationsverket hjälper barnet att ta sig till den 
adress som barnet önskat bo på, ska verket kontakta 
den aktuella kommunen för att den ska ta ställning 
till om barnet ska få åka dit. Kommunen kan då be 
Migrationsverket att skicka barnet till en alternativ adress, 
i avvaktan på att socialtjänsten utreder hur lämpligt det 
önskade boendet är.11 Oavsett om barnet placeras i sitt 
önskade boende eller inte, anvisar Migrationsverket i 
allmänhet barnet till den kommun i vilken det önskade 
hemmet ligger. Det innebär att kommunens ansvar enligt 
socialtjänstlagen gäller från det att barnet blivit anvisad en 
kommun, oavsett val av boende. 

För att ett barn ska kunna tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon 
vårdnadshavare av barnet, krävs ett medgivande från 
socialnämnden eller ett beslut om vård12 (6 kap. 6 § SoL). 
I väntan på att utredningen av barnets behov och den 
fullständiga medgivandeutredningen av det tilltänkta 
boendet blir klara (max fyra månader), ska socialtjänsten 
fatta beslut om en tillfällig placering av barnet. Om 
hemmet verkar uppenbart olämpligt ska barnet omedelbart 
jourplaceras i ett annat boende.

Praxis är att ett beslut om tillfällig placering fattas utifrån 
besök hos familjen och barnet, och utdrag ur tillgängliga 
polis- och socialregister. I dagsläget finns dock inte några 
nationella riktlinjer om vilket underlag som krävs inför 
beslut om en tillfällig placering av ett barn. 

Visar utredningen av barnet att det finns ett behov av 
bistånd i någon form för att klara situationen – vilket i 
allmänhet borde vara fallet – ska socialnämnden fatta 
beslut utifrån 4 kap. 1 § SoL om en familjehemsplacering av 
barnet i den önskade familjen. Det är ett beslut som endast 
får tas om medgivandeutredningen av hemmet visar att en 
placering i familjen är det bästa för barnet.13 

Var sjätte månad ska Socialtjänstens följa upp barnets 
placering i familjehemmet. Familjen och barnet ska 
erbjudas råd, stöd och annan hjälp som familjehemmet 

Var sjätte månad ska Socialtjänstens följa upp barnets 
placering i familjehemmet. Familjen och barnet ska 
erbjudas råd, stöd och annan hjälp som familjehemmet 
kan behöva.15 Om det med tiden visar sig att det hem där 
barnet har placerats inte är ett lämpligt boende, ska den 
kommun som har utrett barnets behov placera barnet i ett 
annat boende. 

Det ensamkommande barnets boende står under tillsyn
av Socialstyrelsen, som övertog detta ansvar från Länssty-
relsen den 1 januari 2010. Denna tillsyn är densamma som
för kommunens övriga verksamheter enligt socialtjänst-
lagen. Det innebär helt enkelt att myndigheten ska kontrol-
lera att gällande regelverk följs.
9. I enlighet med 11 kap. 1 och 2 §§ samt 6 kap. 1 och 6 §§ SoL, 
    se vidare Prop. 2005/06:46, s. 29. 
10. SOU 2009:68, s. 406 
11. Mottagande av ensamkommande barn, Socialstyrelsen
12. 6 kap. 7 § SoL
13. 6 kap. 5 § SoL. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 
      s. 2. Migrationsverket/ 
      Sveriges kommuner och landsting/Socialstyrelsen.15. Stärkt skydd för  
      ensamkommande barn, Socialstyrelsen.
14. SOU 2009:68, s. 400
15  6 kap. 7 § SoL

StatEN ERSättER 
kOStNaDER
Kommunerna har rätt att i efterhand begära ekonomisk 
ersättning från staten för samtliga kostnader som 
rör de ensamkommande barnens boende. Det gäller 
även för EBO-barnen. Ett årligt bidrag utgår dessutom 
till de kommuner som ingår överenskommelser med 
Migrationsverket om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn.16

Värt att notera är att rätten till ersättning för kommunernas 
kostnader gäller endast för den tid som barnet är asylsök-
ande. Efter ett eventuellt uppehållstillstånd har kommunen 
kostnadsansvaret för barnet, på samma sätt som de har 
kostnadsansvar för alla sina kommuninvånare. 
16. Mottagande av ensamkommande barn, Socialstyrelsen. Ersättningarna regleras i 
      förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

gOD maN FöRORDNaS
Det ensamkommande barnet saknar per definition 
vårdnadshavare i Sverige. Därför ska överförmyndaren på 
begäran av Migrationsverket, socialtjänsten eller på eget 
initiativ, skyndsamt utse en god man åt barnet. 

I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen 
agera både som förmyndare och juridisk vårdnadshavare 
för barnet. Han eller hon ska verka för barnets bästa. 
Detta innebär bland annat att den gode mannen både har 
rättighet och skyldighet att ha ett avgörande inflytande 
över barnets boende.17 Det betyder att varje beslut om 
frivilliginsatser som rör barnets boende, ska ske med den 
gode mannens samtycke.
17. Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, samt Stärkt skydd för   

FamIljEhEm
med familjehem avses ett enskilt hem som på 
uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 
stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet 
inte bedrivs yrkesmässigt (3 kap. 2 § SoF). 
Familjehem som tar emot barn för stadigvarande 
vård och fostran delas in i nätverkshem och av 
kommunen rekryterade familjehem. Ett nätverkshem 
är en familjehemsplacering hos anhöriga eller andra 
närstående.14
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hUR DEt SER Ut I pRaktIkEN
UNICEF Sveriges intervjuer av personal och gode män i 
ett tjugotal kommuner i landet visar på flera svårigheter 
och allvarliga brister i mottagandet av asylsökande 
ensamkommande barn som bor i eget boende. Det är en 
oroväckande stor skillnad i sättet på vilket man hanterar 
boendefrågan för EBO-barnen, både mellan kommuner och 
olika handläggare. I intervjuerna framkommer att ansvariga 
handläggare har vitt skilda erfarenheter, kunskaper och 
uppfattningar både om sin roll och om sitt ansvar.

I det följande har vi gjort en sammanställning av 
intervjusvaren, uppdelade i tio områden som på olika sätt 
rör kommunernas handläggning av EBO-barnens boende. 
Detta är vår bild av hur situationen för dessa barn ser ut i 
praktiken, vårt nedslag i verkligheten.

StOR OSäkERhEt OCh EFtER-
lySNINg av RIktlINjER
Oavsett vilka tidigare erfarenheter socialtjänstens personal 
har, är det i våra intervjuer entydigt och uppenbart att de 
upplever det problematiskt med hanteringen av de ensam-
kommande barnens boende hos släktingar eller andra när-
stående. De flesta upplever att den enskilda handläggaren 
ställs inför svåra frågor och utmaningar. Hos flera av de 
intervjuade finns en oro för barnen och den malande 
frågan: Fattar vi rätt beslut? 

Av drygt 20 intervjuade inom kommunernas socialtjänst, 
förefaller ett tiotal ha relativt goda kunskaper om det natio-
nella regelverk som finns kring de ensamkommande barnen 
i eget boende. I övriga kommuner – de flesta, men inte alla, 
med relativt få ärenden – råder begränsade kunskaper om 
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vad som gäller. De lagar, skrivelser och meddelandeblad 
som finns tycks inte vara tillräckligt spridda eller utförliga. 
En fjärdedel av de intervjuade personerna inom socialtjän-
sten efterlyser spontant mer kunskap och vägledning.
 
Bland några av de kommuner/stadsdelar som har störst 
erfarenhet av placeringar av ensamkommande barn i EBO
finns rutiner eller metoder framtagna särskilt för ärenden 
rörande dessa barn. I bland annat Stockholm stad finns 
riktlinjer som beslutats av socialnämnden. I ett par andra 
kommuner, diskuterar man sina ärenden mycket i 
arbetsgruppen. 

I kommuner där EBO-barn är ”sällan-ärenden” kan den 
enskilda handläggaren känna sig lämnad ensam i sina 
överväganden. Ärendet kan också uppfattas som mindre 
prioriterat av ledningen:

“Jag som handläggare hamnar ensam med 
bedömning, jag använder ett underlag från 
Rinkeby-Kista, men saknar ändå riktlinjer av 
något slag – med sådana hade jag haft mer 
att luta mig på. Hittills har det bara varit jag 
som har haft dessa ärenden, men nu ska vi 
få större kunskap i gruppen. Det känns bra.”

I några kommuner har man helt nyligen tagit initiativ till 
att förbättra sina rutiner. I ett par fall sätter de intervjuade 
detta i samband med diskussioner mellan kommunen och 
Migrationsverket om att ingå en överenskommelse om att 
ta emot ensamkommande barn. I ett sådant sammanhang 
tycks handläggarnas krav på kunskap, vägledning och 
resurser ha fått en ny tyngd. De intervjuade hoppas på 
ett större intresse och tänker högt att ”det kanske blir 
annorlunda då [med en överenskommelse]”.

I en kommun har de intervjuade uppgivit att de har inlett ett 
samarbete med kollegor på andra orter. Kollegor som har 
mer erfarenhet, som till exempel de som jobbar i stadsdelen 
Lärjedalen i Göteborg – ”vi måste lära av varandra!”

DEN INlEDaNDE kONtaktEN 
– EN OmväND SItUatION
En grundläggande orsak till att handläggningen av EBO-
barnens boende uppfattas som problematisk, är att barnet 
ofta har befunnit sig i Sverige en tid då det anvisas till 
en kommun. Det är inte ovanligt att barnet redan bor på 
den adress som Migrationsverket har fått som önskemål 
av barnet. I praktiken betyder det att barnet bor i det hem 
som socialtjänsten ska utreda inför placering av henne 
eller honom. Då får socialtjänsten det svårt att utreda 
familjehemmen förutsättningslöst, eftersom ”barnet redan 
är där (i hemmet)”. Kanske har barnet redan knutit an till 
personen hon eller han bor hos – även om de inte kände 

varandra alls innan barnets ankomst till Sverige .

“Det är en lite bakvänd process; i vanliga 
fall ska det [genom barnutredningen] vara 
klart vilka behov barnet har och vi ska söka 
lämpligt familjehem, men nu är det omvänt 
– barnen är redan i familjen och vi får se om 
hemmen ändå kan tillgodose behoven.”

Så få som två av de tillfrågade orterna har som rutin att 
Migrationsverket inte skickar barnet vidare till det önskade 
hemmet utan att socialtjänsten godkänt detta.  Det var i de 
två ankomstkommunerna Mölndal och Malmö, båda med 
transitboenden. I Stockholm stad öppnar under våren en 
motsvarande verksamhet. 

I allmänhet förefaller de intervjuade dock inte alls ha 
uppfattat att de var tillfrågade av Migrationsverket om 
de hade önskemål om att få utreda hemmet inför att ett 
ensamkommande barn kommer för att bo i eget boende 
i kommunen. Tvärtom uppfattar man – stick i stäv med 
vad som anges i meddelandebladet om mottagande av 
ensamkommande barn – att man ställs inför faktum när 
”det kommer ett fax...” från Migrationsverket som berättar 
att barnet befinner sig på den av barnet önskade adressen.

I exemplet Malmö har socialtjänsten ett nära samarbete 
med Migrationsverket. Socialjouren får ett samtal från 
verket om att barnet anmält sig där och vill bo på en 
adress i kommunen. Då gör socialjouren omedelbart en 
registerkontroll innan de sätter sig i bilen och åker till 
Migrationsverket. Där träffar de barnet och personen det 
önskar bo hos. Om personen barnet önskar bo hos inte 
är på plats bokar man snarast tid för ett nytt möte. På det 
sättet gör de ansvariga snabbt en bedömning av riskerna 
med att låta barnet vara placerat i det önskade hemmet 
under den tid det tar att göra medgivandeutredning och 
att fatta beslut om en långsiktig placering. Med hjälp av 
Malmös rutiner undviker de placeringar som socialjouren 
bedömer som uppenbart olämpliga, redan innan barnet har 
anvisats till kommunen.

bESlUt Om tIllFällIg 
plaCERINg 
När ett barn redan befinner sig i hemmet när socialtjänsten 
får kännedom om anvisningen, blir det angeläget att snabbt 
bedöma om det är lämpligt för barnet att bo kvar i hemmet 
under tiden som det utreds. Det kan till exempel visa sig 
vid socialtjänstens inledande registerkontroll att hemmet 
det handlar om är föremål för utredning av sådant slag att 
barnet omedelbart måste placeras någon annanstans. 

Att döma av vår granskning händer det att socialtjänsten 
inte godkänner hemmet för tillfällig placering, men 

12 De osynliga barnen



 De osynliga barnen 13

det är mycket ovanligt. Man måste dock vara försiktig 
med att tolka detta som att förhållandena i hemmen 
är tillfredsställande, eftersom till exempel bristen på 
alternativa boenden riskerar att påverka bedömningen av 
hemmet. 

“Det händer att det inte ens går att fatta 
beslut om tillfällig placering, men det är inte 
så vanligt för det är inte helt enkelt – vi har 
inte så många jourhem som är villiga att ta 
emot.”

I åtminstone tre av de kommuner som vi har haft kontakt 
med, händer det att socialtjänsten, utan förklaring, helt 
enkelt låter bli att fatta beslut om den tillfälliga placeringen. 
När det händer hamnar barnet i ett rättsligt vakuum där 
ingen tagit ett formellt ansvar för dess boende. Vid en 
tillfällig placering har dessutom hemmet och den gode 
mannen i vanliga fall rätt till ersättning för de utlägg de har 
för barnet. Så länge socialtjänsten låter bli att fatta beslut 
i frågan får de däremot ingen ersättning, vilket kan orsaka 
stora problem för alla inblandade. 

I några av de tillfrågade kommunerna finns en uttalad 
ambition från socialtjänstens sida att göra sitt första besök 
i hemmet tillsammans med barnets gode man. I praktiken 
kan det visa sig vara svårt att genomföra, till och med i 
kommuner som har goda ambitioner. Besöket ska ju ske 
så snabbt som möjligt och den gode mannen har inte 
alltid möjlighet att delta med kort varsel. I vissa fall har 
inte någon god man för barnet hunnit utses, och därför 
får ingen god man något inflytande över den tillfälliga 
placeringen. Endast en av de gode män vi talat med säger 
sig ha varit med vid socialtjänstens första besök i hemmet.

SOCIaltjäNStENS 
mEDgIvaNDEUtREDNINg
Under tiden som barnet är tillfälligt placerat i det tilltänkta 
boendet, pågår socialtjänstens utredning av barnet och 
medgivandeutredningen av det tilltänkta familjehemmet. 
Sammanställningen av intervjusvaren har vi här delat upp 
mellan dels själva genomförandet av utredningen, dels 
bedömningen av det som kommer fram i utredningen.

genomförande av utredning
Utredningstiden för de ensamkommande barnens boende 
uppges variera från två månader, som betraktas som 
skyndsam utredning, och upp till ett år. Endast drygt 
hälften av de tillfrågade familjehemsutredarna uppger 
att de vanligtvis hinner fatta beslut inom föreskrivna 
fyra månader. En del barn “flyttar runt”, vilket fördröjer 
utredningen, och många utredningar avbryts av olika 

anledningar – barnet hinner flytta till annan kommun, visar 
sig vara äldre, föräldrarna dyker upp eller barnet försvinner. 

I en av kommunerna med längst utredningstid förklarar 
handläggaren tidsåtgången med att utredningen av 
familjehemmet inte betraktas som akut eftersom barnet 
”redan har ett hem att bo i”. Ärenden med barn som 
uppenbart inte kan bo kvar (alltså även icke asylsökande) 
prioriteras högre.

Eftersom det inte finns några nationella bestämmelser om 
hur en familjehemsutredning ska göras eller vad den ska 
innehålla, väljer kommunens socialnämnd själv lämplig 
metod. Flera kommuner använder sig då av två varianter 
av medgivandeutredningar, efter att själva – utan stöd i 
lagen – ha infört en kvalitativt mer begränsad variant av 
medgivandeutredning, en ”light-version”. Med detta menar 
man ofta ”en kortare, mer social utredning; som inte går in 
så mycket på personliga styrkor och svagheter, utan mer 
handlar om bostad, ekonomi och arbete…”

När ”light-versionen” av en medgivandeutredning 
används, gäller det ärenden då socialtjänsten avser att 
lämna medgivande om en så kallad privatplacering av ett 
barn. En privatplacering är en placering som görs utan 
att socialtjänsten identifierat något behov av vård (eller 
annat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL) för barnet. Istället sker 
placeringen på föräldrarnas eget initiativ, om de t ex ska 
resa utomlands en tid och vill låta barnet bo hos sin moster. 

I socialtjänstlagen görs dock ingen skillnad mellan 
utredningskrav inför privatplaceringar som socialnämnden 
efter medgivandeutredning endast lämnar sitt medgivande 
till, och placeringar i familjehem som nämnden formellt 
beslutar om. Den enda viktiga skillnaden mellan en 
privatplacering och en formell familjehemsplacering som 
har stöd i lag, är att arvode och omkostnadsersättning 
utgår till familjehemmet men inte till privatplaceringen.18 
Det visar sig dock att vissa kommuner, förutom att 
introducera skillnader i utredningskrav, även inför andra 
avvikande rutiner för privatplaceringar. Två exempel är att 
de inte tycker sig kunna lämna stöd från socialtjänsten vid 
sådana placeringar, och att uppföljningar inte ska göras.

Samtliga intervjuade förefaller utreda det önskade 
hemmet utifrån någon typ av modell med förberedande 
samtal, familjediagnostisk intervju, registerkontroll och 
referenstagning. Så gott som alla intervjuade säger att de 
försöker utreda hemmen på samma sätt som för andra 
barn. Man möter dock praktiska svårigheter som beror på 
att förutsättningarna för barnen och familjerna skiljer sig 
så mycket från “de vanliga” familjehemmen och barnen. 
Svårigheterna kan också handla om ren språkförbistring 
och problem med att använda tolk.

Kommunerna har väl utvecklad erfarenhet av att utreda 
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familjehem, men har i allmänhet inte så stor erfarenhet 
av att utreda familjer med invandrarbakgrund. Ofta är 
de familjerna i en annan situation. Vissa är till och med 
själva asylsökande med allt vad det för med sig av oro och 
osäkerhet. Så länge en person inte fått uppehållstillstånd 
och blivit folkbokförd är det inte möjligt att kontrollera 
aktuella registerutdrag. Det är också sällan möjligt att ta 
referenser för att intyga personens lämplighet att ta hand 
om det ensamkommande barnet. Om familjen kommer 
från en samhällskultur där det är självklart att ta hand om 
någon annans barn vid behov, kan de kanske inte ens neka. 
Det kan också upplevas kränkande och svårbegripligt att 
myndigheterna ska behöva lägga sig i omhändertagandet 
av barnet.

“Vi har svårigheter att få fram uppgifter, att 
kunna utreda på en djupare nivå; vi pratar 
om förhållanden, uppfostran, vad tycker 
ni är viktigt?, skolgång etc, men inte mer 
djupgående. Vi jobbar mer med bilder nu 
för att få fram hur livet har varit – de har 
ofta inte så mycket att svara, de är fåordiga. 
Jag tänker att vi har levt så olika att det blir 
svårt att fråga om rätt saker. Det handlar 
ju om oss också, hur vi lägger upp detta 
med att utreda dem, man får nog göra lite 
annorlunda… De förstår ju inte allting; de 
hör vad vi säger, men förstår inte frågorna 
och varför de ska utredas – ”vi tar ju hand 
om varandras barn, det är självklart för oss!”

Bristen på praktisk vägledning för intervjuer av familjer 
med invandrarbakgrund är utbredd och ansvarig 
handläggare får göra så gott hon eller han kan. Flera av de 
vi pratat med säger sig använda ”Rinkebymodellen” för sin 
intervju med familjen. Modellen har tagits fram i Rinkeby 
stadsdelsförvaltning i Stockholm, och är i sin tur en 
omarbetning av den annars vanliga Kälvestensmodellen. 
I Rinkebymodellen är den anpassad till familjer med 
invandrarbakgrund.19 Bland annat finns här frågor om hur 
den intervjuade upplevt flytten till Sverige, sin flykt, hur de 
ser på integrationsfrågor,  vilken livsåskådning de har och 
om deras relation till barnet. 

Det verkar också som om de vi intervjuade och som 
säger sig använda Socialstyrelsens rekommenderade 
utredningsmetod BBIC, barns behov i centrum, har en 
relativt hög kvalitet i sina utredningar av EBO-hemmen.
18  SOU 2009:68, kap 13
19  Metodhandbok för socialtjänsten: Ensamkommande flyktingbarn, 
      Rinkeby stadsdelsförvaltning.

bedömning av utredningen
När medgivandeutredningen av familjen är klar ska en 
bedömning göras av huruvida en placering i hemmet är 
till barnets bästa. Eftersom barnet enligt socialtjänstlagen 
i första hand ska placeras hos anhörig eller annan 
närstående, väger släktskapet eller relationen i sig tungt när 
familjens styrkor och svagheter vägs samman.20 I många 
fall kan man också anta att det är förenligt med barnets 
bästa att bo hos släktingar eller bekanta. Rimligtvis känner 
barnet sig snabbare trygg hos dem än i ett helt främmande 
sammanhang. Det kan också underlätta på det sättet att 
barnets rätt till kontinuitet i sin kulturella, etniska och 
religiösa uppfostran tillgodoses. Släktskap i sig är dock 
inte bara av godo. Flera av de vi intervjuat påpekar faran i 
att ett hem kan känna sig tvingat att ta emot barnet enbart 
på grund av sitt släktskap, trots att de egentligen saknar 
förutsättningar för detta. 

Genomgående berättar de intervjuade personerna att vid 
EBO-placeringar av ensamkommande barn accepteras inte 
sällan familjehemsförhållanden som i vanliga fall skulle 
betraktas som tveksamma. I ett fall gjorde man till och med 
en placering i ett hem där det pågick en rättslig process 
rörande familjens restaurangverksamhet – i vilken man 
upptäckt barnen vid en razzia. När den intervjuade vid vårt 
samtal reflekterar över det aktuella fallet, är hon självkritisk 
och konstaterar att ”det hade vi ju kanske inte accepterat 
annars”.

Flera av de intervjuade framhåller dock att man ”inte ser 
mellan fingrarna” och inte accepterar placeringar om inte 
familjerna bedöms uppfylla grundläggande krav i omsorg 
och fostran av barnet.

”Utgångspunkten är ju barnets bästa, och 
vad skulle alternativet [till detta hem] vara? 
Vi måste ändå göra bedömningen att barnet 
får det bra i den här familjen – behöver 
kanske mer komplement eller stöd i den 
familjen (och kanske till ungdomen). 
Exempelvis att familjen får extra uppföljning 
och stöd om de själva håller på med 
introduktion i svenska samhället.”

Några intervjuade betonar också att de lägre kraven på 
familjehemmet inte är något som skiljer de ensamkom-
mande barnen från andra barn i motsvarande situation 
– skillnaden ligger i att familjerna tillhör barnets nätverk. 
Generellt, vid placering av barn i familjehem, innebär en 
”nätverksplacering” att ribban för vad som är acceptabelt 
sänks.



“Vi får vara lite generösare i vår bedömning 
än annars; den kulturella bakgrunden, 
släktskap och gemensam bakgrund väger 
tungt – men det måste ändå vara good 
enough!”

Under utredningen är det socialtjänstens ansvar att låta 
barnet själv komma till tals, och att i alla beslut respektera 
och ta hänsyn till barnets åsikter.21 Beroende på barnets 
ålder kan det ibland innebära att barnets egen önskan 
får som konsekvens att man bedömer en placering, som 
annars inte skulle accepterats, som möjlig.

“Vi har riktlinjer, men, det kanske inte 
alltid finns alternativ? Ofta handlar det om 
tonåringar och vi måste ju lyssna på deras 
åsikt – det är svårt att flytta på en 16-åring 
som inte vill...”
20 6 kap. 5 § SoL

bESlUt Om våRD I FamIljE-
hEm EllER mEDgIvaNDE Om 
pRIvatplaCERINg
Flera av de familjehemsutredare som vi talat med berättar 
om en utveckling som nu har skett så att det är fler barn än 
tidigare som hamnar hos familjer som de egentligen inte 
har någon relation till. 

“Nu börjar vi också få familjer som bara 
är bekanta till föräldrarna; alltså utan 
anknytning och som barnet inte känner, men 
som ändå är samma kultur och så. /…/ Vi vet 
ju ändå inte vilka det är de kommer till, man 
vet ju väldigt lite…”

Vi har också fått berättat för oss exempel på hur barn som 
innan de blivit asylsökande, på olika sätt “upptäckts”; vid 
ovan nämnda razzia, vid hembesök av polis eller social-
tjänst i andra ärenden, eller vid ett besök på en ungdoms-
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mottagning på grund av en graviditet. De “upptäckta” 
barnen har alltså sökt asyl först efter myndighetskontakten, 
men fram till dess levt utanför systemet. Tanken på att 
dessa gömda barn skulle kunna vara utsatta för utnyttjande 
av olika slag, kanske rentav människohandel, tycks inte ha 
föresvävat de ansvariga. 

Trots att flertalet intervjuade förefaller att ha en större 
riskmedvetenhet i sina yrken, kan ibland anas en 
oroväckande naivitet rörande barnets uppgivna släktskap 
med sin kontakt och dess intentioner. Att ”Migrationsverket 
säger att de är släktingar” tas i vissa kommuner som intyg 
om att så är fallet, och man gör ingen vidare utredning av 
barnets relation med den eller dem de bor hos.

”Barnen kunde väldigt dålig svenska, men 
de vuxna pratade bra så det som var svårt 
var inte språket, men sanningshalten…”

Ett ensamkommande barn befinner sig i en krissituation. 
Det kan ha svåra traumatiska upplevelser bakom sig. De 
känner ofta en sorg och en saknad efter sin familj. Det lever 
i en utsatt situation och löper stora risker att utnyttjas. Ett 
beslut om vård enligt SoL måste därför ligga till grund för 
kommunens beslut om placering. Till följd av det måste 
ett formellt beslut fattas om en familjehemsplacering av 
barnet. Trots det uppger endast häften av de tillfrågade 
familjehemsutredarna att man i deras kommun alltid 
utreder barnets tilltänkta boende som ett familjehem. 
I två kommuner arbetar man efter den uttalade rutinen att 
endast göra privatplaceringar, i ytterligare två är detta den 
vanligaste placeringsformen för EBO-barnen. I övriga kom-
muner säger man sig ”mestadels” göra familjehemsplace-
ringar. Men även där händer det att asylsökande ensam-
kommande barn hanteras som privatplaceringar, med den 
lägre grad av insyn, uppföljning och stöd som detta kan 
innebära.

Anledningarna till att vissa kommuner fortfarande väljer 
att placera ensamkommande EBO-barn i privatplaceringar 
tycks vara flera. 

Socialtjänsten anser att föräldrarna tagit initiativ till place-
ringen i och med att de skickat barnet hit.

Kommunen har infört olika standard mellan utredningarna 
av familjehem och privatplaceringar, och anser att hemmet 
”inte skulle klara” en grundlig granskning i form av 
familjehemsutredning. Istället gör man en mer begränsad 
utredning, i kommunen avsedd för privatplaceringar22

Valet av placering är en kostnadsfråga. Under tiden som 
barnet är asylsökande ersätter Migrationsverket kommunen
för barnets boende, men när barnet beviljas uppehållstill-
stånd övergår kostnadsansvaret till kommunen. Då är en 

privatplacering betydligt billigare än en placering i familje-
hem.

Att barnet har behov av vård och stöd, och att socialtjän-
sten därmed själv rimligtvis är initiativtagare till placeringen, 
beaktas alltså inte. Även det faktum att barnet är utan 
vårdnadshavare och genom Migrationsverkets anvisning 
blir socialtjänstens ansvar, gör att initiativet till placeringen 
måste tas av just socialtjänsten.

I en av de tillfrågade kommunerna väntar man rutinmässigt 
med att fatta beslut om placering i familjehem tills barnet 
har beviljats uppehållstillstånd. Man gör utredningen 
och lämnar sitt medgivanden, men väntar med själva 
beslutet. Även om familjehemsutredningen skulle bli 
klar innan uppehållstillstånd beviljas, fattar man inget 
beslut om boendet. Istället begär man att socialnämnden 
förlänger den tillfälliga placeringen. Det finns oklarheter 
var gränsen går mellan tillfällig placering och placering för 
stadigvarande vård och fostran.23 Beroende på hur lång tid 
barnets asylprövning tar, kan barnet alltså vara ”tillfälligt” 
placerat under en mycket lång tid. 

21  3 kap. 5 § SoL
22  Se även Hur har det gått? Rädda Barnen, s. 37
23  SOU 2005:81, s. 210

StöD OCh UppFöljNINg
Många av de familjer som tar emot ett ensamkommande 
barn har inte de resurser som vore önskvärda för att fullt ut 
kunna ge det stöd som barnet behöver. En nära uppföljning 
och stödinsatser från socialtjänstens sida är därför extra 
viktigt. Det kan vara det som får placeringen att fungera.

“Familjen Olsson” har jag kanske större 
förväntan på att de är mer självgående, 
sköter sitt liv, tar skolkontakter etc. I EBO-
barnens fall kan det ju vara så att familjen 
själv är nyanländ; att t ex tre asylsökande 
barn flyttar in hos ett äldre, ungt syskon 
som själv är ny i Sverige. Familjehemmet 
kan då få stöd i form av exempelvis en 
avlastningsfamilj med etablerade landsmän 
som kan hjälpa till med läkarbesök, 
myndighetskontakter, vara en länk och 
brobyggare till svenska samhället. Stödet 
kan också vara en kontaktperson till barn 
som behöver mer stöd i sin fritid. Sedan är 
ju socialsekreteraren mer aktiv också om det 
behövs.”

I flera kommuner har man ensamkommande barn som är 
placerade hos släktingar som själva är asylsökande, med 
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allt vad det innebär av påfrestningar. I en kommun berättas 
om ett fall där en asylsökande kvinna var familjehem till ett 
syskonbarn. Barnet, en äldre flicka, EBO-placerades då på 
det asylboende i kommunen där kvinnan bodde. Situation-
en ser olika ut beroende på från vilka länder barnen 
kommer – ”i nuläget har vi i princip bara somaliska barn 
och familjerna som de kommer till har redan uppehållstill-
stånd och är sedan lång tid etablerade i stadsdelen. För 
något år sedan kom många irakiska barn, då var det 
vanligare att familjen som barnet bodde hos också var 
asylsökande och ny.”

Ett problem som flera intervjuade tar upp är att de saknar 
bra material och familjehemsutbildningar som är särskilt 
framtagna för familjehem med invandrarbakgrund. Det 
som finns är i så gott som uteslutande på svenska, och för-
utsätter att familjen känner väl till det omgivande samhället. 
Ansträngningar görs dock för att bredda utbudet; i stads-
delen Lärjedalen i Göteborg erbjuder man föräldrahemsut-
bildning på andra språk än svenska.  Försök har också 
gjorts för att skapa nätverk för familjehemmen. I några 
kommuner framkommer det att det finns konsulenter som 
har till uppgift att på olika sätt stödja familjehemmen. 

”Sedan kan jag tycka att det tidigare har 
varit lite som att vi ska kunna göra detta 
med vänsterhanden. Jag skulle vilja kunna 
erbjuda de här familjehemmen mer stöd 
än vad vi gör! Det behövs mer utbildning 
till familjehemmen! De tar på sig ett svårt 
uppdrag, det är så viktigt att prata om detta 
– det är en helt ny värld för dem och krävs 
mycket upprepningar.”

När det gäller uppföljning, säger sig så gott som samtliga 
intervjuade följa upp de ensamkommande barnens boende
på samma sätt som andra placeringar. När placeringsbeslu-
tet ska övervägas var 6:e månad görs hembesök tillsammans 
med socialsekreteraren. Samtidigt hålls enskilda samtal 
med alla inblandade. Undantaget är kommuner som av 
olika anledningar gjort privatplaceringar av EBO-barnen, 
och där kommunens rutin är att inte göra uppföljning på 
sådana. Då lämnas barnet alltså utan uppföljning.

För att barnet ska kunna ge sin bild av hur han eller hon 
trivs och vad som är bra eller dåligt med boendet, är det 
viktigt att barnet får tillfälle att träffa socialtjänstens personal 
i enrum. Även om det finns goda exempel på kommuner 
där man hämtar barnen i skolan eller på andra sätt försöker 
träffa barnet utanför hemmet, är det många intervjuade 
som tycker att det är svårt att få tillfälle att prata ensam 
med barnet. Trots att ambitionerna många gånger är goda 
har vi anledning att befara att det finns brister även på det 
här området.

“Vi gör hembesök tillsammans med social-
sekreteraren var 6:e månad. Då pratar vi 
med barnet och familjehemmet. /…/ Vi kan 
nog bli bättre på att höra barnet i enrum; i 
praktiken kan det falla bort vid besöket för 
att man inte har tolk så att det räcker. Vi 
borde nog egentligen boka två tolkar för 
att kunna ha parallella samtal där en av oss 
pratar med hemmet och den andra med 
barnet.”

 

bRISt på 
altERNatIva bOENDEN
I vissa fall kan förhållandena i ett hem som utreds vara 
sådana att hemmet helt enkelt inte uppfyller de ställda 
kraven och inte kan accepteras som familjehem åt barnet. 
På frågan om vad socialtjänsten gör i sådana lägen, svarar 
de intervjuade att man får ta till sina vanliga resurser. Det 
innebär i första hand andra personer i barnets nätverk, 
(vilket ofta är mycket begränsat), andra familjehem, HVB-
hem24 och jourhem. 

I de kommuner som har gruppboenden för ensamkom-
mande barn som tas emot inom ramen för överenskom-
melser med Migrationsverket, kan ett gruppboende i 
flera fall användas som alternativt boende. I en kommun 
som inte själv har någon överenskommelse, säger man 
sig också ha möjligheten att kontakta Migrationsverket 
för att placera barnet i en kommun som ingått en 
överenskommelse med verket, för t ex placering i särskilda 
boendeformer.25 Med något undantag uppger samtliga 
intervjuade att det är ett problem att det är så svårt att 
rekrytera familjehem till de ensamkommande barnen, och 
flera har familjehem på orter långt från kommunen. 

“Det är ett problem att vi har så få familjer! 
Jag är bekymrad över det här; det räcker 
inte att staten tvingar kommunerna att ta 
emot – hur ska kommunerna hitta familjer 
som tar större ansvar? Det här handlar ju 
om individnivå – vi har jättesvårt att hitta 
familjer, det finns större efterfrågan än 
utbud. Staten borde tänka efter hur man kan 
satsa och ge stöd till dessa familjer!”

”Vi behöver jobba mer aktivt med att rekry-
tera väl integrerade invandrarfamiljer! Som 
varit här 10-15 år, som kan se nyanserat på 
tillvaron. Vi har börjat söka i dagarna, vill 
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bygga upp en liten bas. Speciellt somaliers 
klantillhörighet kan dra igång väldigt mycket, 
det gör att vi också söker familjehem utanför 
orten, för det fungerar inte att omplacera 
barn i samma miljö och nätverk; det kan 
skapa oro och konflikter.”
24  I 3 kap. 1 § socialtjänstförordningen finns följande definition av HVB-hem: ”Med hem  
      för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 
      vård eller behandling i förening med ett boende.”
25  Se även Mottagande av ensamkommande barn, s. 6. Socialstyrelsen.

baRN SOm FöRSvINNER
Nästan hälften av dem vi pratat med känner till något EBO-
barn som har försvunnit.Två av de gode männen hade 
samma erfarenhet. Barnen försvinner av olika orsaker, det 
kan vara på grund av ett avslag på sin asylansökan, eller 

att det med hänvisning till Dublinförordningen fått besked 
om att det ska skickas tillbaka till det land där det först sökt 
asyl. Barn som försvinner av de skälen lever sedan som 
gömda, och löper stora risker att utsättas för brott. I flera av 
fallen handlar det också om att barnet rymt hemifrån, och 
att familjehemmet vet vart barnet tagit vägen. 

När barnet försvunnits görs oftast ingen polisanmälan 
om familjen eller barnets gode man tror sig veta var 
barnet är, eftersom man inte misstänker något brott. Om 
det däremot finns anledning att misstänka ett brott, är de 
tillfrågade eniga om att barnets försvinnande omedelbart 
ska polisanmälas – frågan är bara av vem? Här märker vi 
en osäkerhet bland många av de intervjuade: När ska en 
polisanmälan göras? Och av vem? Den gode mannen, 
socialtjänsten eller familjehemmet? 
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”Har inte varit med om eller hört om 
försvinnanden, vet inte vad vi skulle göra…” 

En av kommunerna resonerar som så att socialtjänsten 
endast kan göra polisanmälan och efterlysning för ett 
barn som varit placerat med stöd av LVU26, lag om vård av 
unga. I övriga, frivilliga ärenden menade den intervjuade 
att endast barnets gode man kunde göra polisanmälan, 
och alltså inte socialtjänsten och hon själv. På andra ställen 
har man som uttalad rutin att alltid efterlysa barnet/ den 
unge med stöd av LVU27, och alltid i nära samarbete med 
den gode mannen. Kunskaperna och rutinerna skiljer sig 
återigen mellan intervjuade personer och berörda orter.

”Man kan göra polisanmälan, men det är 
inte så verkningsfullt – det är ingen som 
kommer söka efter barnen, eftersom de 
inte har begått något brott. Och polisen 
eftersöker inte gömda barn förrän de får 
instruktion om det från Migrationsverket.”
26  Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52)
27  ibid

läNSStyRElSENS tIllSyN
Under 2009 svarade fortfarande länsstyrelserna för till-
synen över socialtjänsten och var därmed den instans 
som skulle följa socialtjänstens tillämpning av lagen och 
granska hur nämnden sköter sitt ansvar, bland annat 
ansvaret för de ensamkommande barnen placerade 
inom familjehemsvården. Den tillsynen har skett genom 
stickprov och aktgranskningar av ett antal kommuners 
familjehemsplaceringar. Någon särskild granskning av 
placeringar av just ensamkommande barn i EBO har inte 
gjorts hos dem vi talat med. Privatplaceringar ingår inte 
alltid i granskningen.28 

baRNEtS gODE maN OCh 
DESS INFlytaNDE övER 
baRNEtS bOENDE
På frågan om gode mäns delaktighet i frågor om barnets
boende, svarar nästan samtliga företrädare för socialtjäns-
ten att det inte finns något generellt svar. Alla gode män 
har olika engagemang och kompetens. Det handlar 
uteslutande om en personfråga. 

Vid vår undersökning visar det sig att det i flera kommuner 
finns barn som bor hos den som också är deras gode 
man. En person inom socialtjänsten önskar att det oftare 
skulle vara på det sättet, eftersom ”det är så praktiskt”. 
Barnet saknar därmed en neutral vårdnadshavare som kan 
verka för hans eller hennes bästa, och är helt utlämnad 
till personen det bor hos. Så länge som den vuxne är en 

person med goda intentioner får arrangemanget inga 
större konsekvenser. Desto mer illa är det om den gode 
mannen, tillika den som barnet bor hos, visar sig vara en 
person som inte vill barnet väl.

Endast i ett fåtal kommuner tycks socialtjänsten ha väl 
upparbetade rutiner för att involvera den gode mannen 
i bedömningen av barnets boende. Det innebär att den 
gode mannen uppges vara med vid besöken i hemmet. 
Han eller hon får information och har möjlighet att yttra 
sig vid utredningen. Ibland kan den gode mannen och 
socialtjänsten ha olika syn på vad som är barnets bästa.

”Det finns många gode män som tar som sin uppgift att 
“skydda barnet mot familjehemmet” – det blir en konstig 
situation. Det händer dessvärre ganska ofta att de inte 
stöttar familjehemmet utan bara tar barnets parti – men  
det är ju jätteviktigt att de samarbetar med hemmet!” 

I andra kommuner tycks socialtjänsten mena att den gode 
mannen vanligtvis inte har någon uppfattning om barnets 
boende. Man säger att man ”inte hört god man opponera 
sig”, och ”inte haft kritik” mot boendet, vilket tas som 
intäkt för att boendet betraktas som tillfredsställande. Man 
har helt enkelt inga större förväntningar på något mer aktivt 
ställningstagande från god mans sida. 

De intervjuer som gjorts med gode män stärker intrycket 
av att det saknas formella strukturer för ett aktivt samråd 
med barnets gode man inför beslut som rör barnets 
boende. Samarbetet mellan socialtjänst och gode män blir 
personberoende och godtyckligt. I många fall kan inte heller 
en god mans samtycke inhämtas inför beslut om tillfällig 
placering, eftersom det kan dröja upp till ett par månader 
innan barnet har fått någon god man. I någon kommun 
glömde man till och med bort att utse en god man åt barnet, 
innan ärendet var utagerat.

Vår undersökning har visat att det förekommer att 
överförmyndaren inte beviljar tolk till gode män, annat 
än i undantagsfall. Den gode mannen bedöms i dessa 
kommuner ha rätt till tolk endast för sådana ärenden som 
måste göras inom ramen för god man-uppdraget, utan att 
samtidigt beröra någon annan myndighet. Om behovet av 
tolk uppstår i kontakten med en myndighet, exempelvis 
Migrationsverket, ansvarar myndigheten för att anlita tolk. 
Att ”gå och fika” eller på annat sätt etablera kontakt med 
barnet, anses inte ingå i god mans uppdrag, alltså beviljas 
inte tolk. Det säger sig själv att enskilda samtal mellan god 
man och barnet är näst intill omöjligt när de inte delar ett 
språk. Ändå ska den gode mannen bevaka barnets intressen. 
En av de gode männen vi talat med uppfattar dock inte detta 
som något problem, eftersom han inte tyckt sig behöva 
träffa barnet enskilt. 
28  Tillsyn av familjehemsvården i Västra Götalands län, rapport 
      2008:64, s. 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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SammaNFattaNDE 
SlUtSatSER
Vår undersökning visar på flera svårigheter och brister 
i hanteringen av boendet för de ensamkommande barn 
som bor i ”eget boende”. Efter en genomgång av dessa 
nedan, redogör vi för UNICEF Sveriges förslag till viktiga 
förändringar för att garantera alla barn i Sverige samma 
rättigheter och skydd mot diskriminering.

Barn på flykt, i synnerhet ensamkommande barn, 
befinner sig i en krissituation och löper en uppenbar risk 
att utnyttjas eller på andra sätt fara illa. Självklart ska 
barn kunna bo hos släktingar och bekanta, och många 
fördelar kan finnas med en sådan lösning. Men på 
senare tid har banden mellan barnet och det tänkta EBO-
hemmet blivit mer avlägsna. Idag är det inte alls säkert 
att barnet känner personen som han eller hon säger sig 
vilja bo hos. Flera av de intervjuade ger också uttryck för 
misstankar om att angivna släktskapsförhållanden inte 
stämmer. Eftersom det inte finns några redskap för att 
få reda på om familjen verkligen är släkt till barnet, eller 
om de hyser goda intentioner, är det viktigt att grundligt 
utreda och följa barnets boende i enlighet med gällande 
regelverk. Vår undersökning visar dock på stora skillnader 
mellan olika kommuners handläggning av boendet för 
ensamkommande barn som önskar att bo i eget boende. 

Ett grundantagande i regeringens proposition 2005/06:46 
Mottagande av ensamkommande barn och gällande regel-
verk, är att i princip alla barn anvisas till kommuner 
inom ramen för överenskommelser mellan dessa 
och Migrationsverket. Men så är inte fallet. Alla de 
ensamkommande barn – 25 procent – som inte anvisas 
inom ramen för avtal mellan Migrationsverket och 
kommuner, utan bor i eget boende, behandlas som 
undantag och med vaga skrivningar. Därmed finns det ett 
olyckligt glapp mellan lagstiftningen och hur situationen 
ser ut i verkligheten. Dessutom ger den gällande 
lagstiftningen begränsad vägledning för det operativa 
arbetet med ensamkommande barn i EBO. Avsaknaden 
av nationella riktlinjer har öppnat för egna tolkningar och 
godtycke i de enskilda kommunerna. Det leder till bristande 
rättssäkerhet för barnet.

Placeringen av ett ensamkommande barn i eget boende 
skiljer sig oftast mycket från den typ av placeringar 
som socialtjänst och familjehemsutredare vanligtvis 
hanterar. Osäkerheten är därför stor bland handläggande 
personal om hur man rent konkret ska gå tillväga. 
Ett antal kommuner, främst i storstadsområdena, har 
genom erfarenhet och engagemang utvecklat kunskap 
och rutiner. De bör spridas som goda exempel till 
kommuner med mindre erfarenhet. Exempel på detta 
är de rutiner för en första riskanalys som används i 
ankomstkommunerna Malmö och Mölndal för att undvika 
olämpliga placeringar. Ett annat är modellen för intervju 
med familjehemsföräldrar med invandrarbakgrund som 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholm tagit 
fram. På de flesta håll finns det både ett stort behov av 
och efterfrågan på ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. 
Därför bör alla kommuner få relevant utbildning, även de 
som inte har en överenskommelse med Migrationsverket. 
Ensamkommande barn som önskar bo hos släkt och 
vänner kommer till de flesta av landets kommuner. Alla 
som möter dessa barn ska veta vad som gäller. 

UNICEF Sveriges undersökning visar att samarbetet 
och kommunikationen mellan Migrationsverket och 
den aktuella kommunen, eller internt inom kommunen, 
rörande anvisningar av EBO-barn behöver förbättras. 
Den rutin som råder idag är att verket, inför anvisning 
av barnet till den kommun där barnet önskar bo i EBO, 
ska kontakta kommunen. Kommunen ska ta ställning 
till om barnet ska få åka till den önskade adressen. 
I väntan på att utredningen om lämpligheten i det 
önskade boendet blir klar, kan socialtjänsten välja att 
placera barnet på någon annan adress. I princip ingen 
av de intervjuade uppfattar att de får vare sig aviseringar 
eller förfrågan från Migrationsverket. De ser sig istället 
som ställda inför faktum, och barnet befinner sig redan 
på den önskade adressen. Lämplighetsbedömningen 
ska ske snarast men drar lätt ut på tiden. Med några få 
undantag i storstadsområdena, innebär det att barnet bor 
en kortare eller längre tid i ett boende som är okänt för 
myndigheterna. 

Det saknas idag ett nationellt regelverk rörande vilka 
utredningar som behöver göras och vilka krav som ska 
ställas vid tillfällig placering, familjehemsplacering eller 
privatplacering av ett barn. Vi ser i vår undersökning 
exempel på hur detta har öppnat för kommunala 
rutiner som saknar stöd i gällande regelverk. Det 
förekommer till exempel att en ”tillfällig” placering av 
barnet i EBO, i praktiken riskerar att blir misstänkt likt 
en ”stadigvarande” (för vilken definition också saknas). 
Så blir det när socialnämnden låter bli att fatta beslut 
om familjehemsplacering till dess att barnet har fått 
uppehållstillstånd – en process som kan dra ut på tiden. 
Fortfarande görs också så kallade privatplaceringar 
av barnen i EBO. Ibland sker det till och med utifrån 
rutinbeslut. Ofta med motiveringen att barnen uppges 
vara släkt med någon i hemmet, trots att ingen med 
säkerhet känner till relationen mellan barnet och den 
vuxne. Särskilt oroväckande är att vissa av de kommuner 
som privatplacerar EBO-barnen, själva har bestämt att 
privatplaceringar inte är berättigade till stödinsatser eller 
sedvanlig uppföljning.

Genomgående berättar de intervjuade utredarna av 
familjehem om ”lägre ribba” och ”lägre krav” på de 
aktuella familjerna, oroväckande ofta i kombination 
med svårigheter att finna lämpliga stödinsatser för att 
kompensera för de resurser familjehemmen saknar. Inte 
sällan accepterar man att EBO-placera barnet hos en vuxen 
person som, precis som barnet, är asylsökande och ny i 
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landet. Det säger sig självt att den vanliga utbildning som 
erbjuds familjehem, inte passar i en sådan familj. Nu måste 
ansträngningar göras för att ta fram relevant utbildning och 
stöd för familjehem som själva är nya i Sverige. 

Vad gäller bedömningen av vad som framkommit i familje-
hemsutredningen säger sig ingen medvetet diskriminera 
eller lägga ribban för lågt, men det finns en risk att före-
ställningar och förutfattade meningar om t ex  etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning ändå påverkar 
bemötande och bedömningar som görs. Genom att inte 
vilja ”lägga sig i” familjehemmens eventuella uppgörelser 
med barnets föräldrar, görs åtskillnad mellan andra barn 
och de ensamkommande barnen i EBO. På detta sätt får de 
ett sämre skydd av samhället.

För att kommunerna ska kunna erbjuda barnen det boende 
de behöver och har rätt till, måste ansträngningar göras för 
att rekrytera och satsa på trygga familjehem..29 Det finns 
idag en uppenbar risk att bristen på alternativa boenden för 
EBO-barnen, gör att socialtjänstens utredning av hemmet 
blir en efterhandskonstruktion. De godkänner helt enkelt 
den aktuella familjen i brist på bättre alternativ.

Ytterligare ansträngningar måste göras för att se till att 
barnet får komma till tals och bli delaktigt i de beslut som 
fattas som rör henne eller honom. Många handläggare 
berättar att det är svårt att hitta tillfällen att prata enskilt 
med barnet, vilket är nödvändigt för att bilda sig en 
uppfattning om hur barnet själv ser på sin situation. Även 
barnets gode man kan ha svårt att få tillfälle, och tolkhjälp, 
för att prata på tu man hand med det barn hon eller han ska 
företräda. 

Det visade sig vid vår undersökning att det i flera kommu-
ner förekommer att den som barnet bor hos, också är 
dess gode man. Att barnets gode man har dessa dubbla 
roller är inte ett rättssäkert förfarande och bör ses över.  
Rent allmänt förefaller det som att involverandet av 
barnets gode man i frågor som rör barnets boende är helt 
personberoende – både från socialtjänstens och den gode 
mannens sida. Resultatet blir godtyckligt och tydligare 
riktlinjer behövs.

När ett barn försvinner från sitt boende är personalen 
osäker på hur man ska agera. Risken är stor att de gömda 
barnen i Sverige utsätts för brott eller lever under svåra 
förhållanden. Det behövs en handlingsplan för hur myndig-
heterna ska agera när ett barn försvinner och när myndig-
heterna möter dessa barn. Här är det viktigt att utgå från 
vad som är barnets bästa.

Det behövs en återkommande, regelbunden och grundlig 
tillsyn av kommunernas placeringar av ensamkommande 
barn i EBO. Trots att riksdagens revisorer tidigare har be-

tonat vikten av att tillsynen av de ensamkommande 
barnens boende i familjehem bedrivs regelbundet och 
tillräckligt ofta,30 finns det i dagsläget ingen kontroll värd 
namnet när det gäller dessa barns boende. Gång på 
gång visar det sig att ensamkommande barn placeras i 
privatplaceringar. Därför får inte tillsynsmyndighetens 
aktgranskningar, som hittills begränsas till familjehemspla-
ceringar, någon samlad bild av barnens boende. Även på 
det här området får det konsekvenser att de ensamkom-
mande barnen i eget boende inte lyfts fram som en särskild 
grupp. En grupp med behov av särskilda rutiner och former 
för hur de ska granskas.

För att ensamkommande barn i EBO, liksom andra barn 
och unga, ska garanteras likvärdig vård av god kvalitet 
oavsett till vilken kommun de anvisas, måste definitioner 
och riktlinjer tas fram för alla placeringar av barn i hem-
miljö. Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att 
ta fram kriterier för bedömning av familjehem.31 I detta 
arbete måste situationen för ensamkommande barn i 
eget boende, oavsett om detta är ett familjehem eller en 
privatplacering, tas i beaktande.

De ensamkommande barn som bor i eget boende måste
synliggöras och lyftas fram som en grupp med särskilda 
behov givet sin bakgrund. Att låta det faktum att de 
ensamkommande barnen ska behandlas lika som alla 
andra barn, bli ett argument för att låta bli att uppmärk-
samma deras särskilda situation, innebär i sig att de inte 
behandlas som andra särskilt utsatta barn. För att garan-
tera det enskilda barnets rättssäkerhet måste lagstiftningen 
därför brytas ner till nationella och konkreta råd. Socialde-
partementet bör ta ett kliv fram och ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att utveckla handböcker, riktlinjer och metoder,      
t ex om vilken utredning och vilka beslut som måste fattas 
om barnens placering, och om relevanta och kanske nya 
former av stödinsatser till familjehemmen. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans
 med Migrationsverket tagit initiativ för att påskynda ar-
betet med att förbättra mottagandet av ensamkommande 
barn i allmänhet.32 För detta arbete borde dock Social-
styrelsen och ytterst Socialdepartementet ta sitt ansvar. 
Justitiedepartementet utlovade i november 2009 en över-
syn av hela systemet för mottagande av ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar. Utredningen ska enligt 
regeringens pressmeddelande ”belysa alla eventuella 
problem på området”.33 Utan Socialdepartementets aktiva 
medverkan i denna översyn, riskerar den dock att reducera 
frågan om de ensamkommande barnen till en fråga om 
logistik och ”bördefördelning” mellan kommuner med 
överenskommelser om mottagande. Som framgått ovan 
krävs dock att socialtjänstens arbete med de asylsökande 
barnen ses över – både inom och utom eventuella över-
enskommelser om mottagande.
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UNICEF SvERIgES 
REkOmmENDatIONER

Vi har tagit fram några viktiga förslag till förändringar. 
Syftet är dels att göra barnrättsperspektivet tydligt, dels 
att garantera alla barn i Sverige samma rättigheter och 
skydd mot diskriminering. 

• Barnkonventionen måste inkorporeras i svensk rätt 
och på så vis omvandlas till svensk lag. Det skulle ge 
en tydlig rättslig grund för att behandla barn lika och 
skydda dem mot diskriminering.

• Nationella riktlinjer måste tas fram i syfte att få en 
enhetlig och rättssäker handläggning och utredning 
av placering av ensamkommande barn i eget 
boende. 

• Regeringen måste ta ett tydligt, övergripande ansvar 
för alla de ensamkommande barnens boende. Social-

 departementet måste i detta arbete spela en huvud-
 roll på samma sätt som de gör för alla andra barn i 
 vårt land. Det krävs samordning mellan Socialdepar-

tementet och Justitiedepartementet.

• Handläggare och beslutsfattare måste få regelbunden 
kompetensutveckling om barns behov och rättig-
heter.

• God man måste utses inom 24 timmar från det 
att barnet gett sig till känna hos en myndighet. 
Varje god man måste få en grundutbildning om 
vad uppdraget innebär. Huvudregeln bör vara att 
den gode mannen är en annan person än den som 
barnet bor hos.

• Familjehemmen som tar hand om ensamkommande 
barn måste få adekvat stöd och rådgivning.

• En handlingsplan måste upprättas för hur myndig-
heter ska agera när ett barn försvinner från boendet. 
Utgångspunkten för samtliga myndigheter måste 
vara barnets bästa.

• Tillsyn och uppföljning av placeringar måste göras 
regelbundet så att problem och missförhållanden 
upptäcks så snabbt som möjligt.

• Barnet måste involveras och bli delaktigt i de beslut 
som fattas som rör henne eller honom.

En av de grundläggande principerna i barnkonventionen är 
att barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering 
(artikel 2). Också lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m fl och dess förarbeten är tydlig på punkten att 
samma regler bör gälla samtliga barn som vistas i Sverige,
och att de asylsökande ensamkommande barnen ska han-
teras i enlighet med socialtjänstlagen.Sammantaget visar
 dock vår undersökning på ett antal allvarliga missförhåll-
anden och, oavsett anledning, kan vi konstatera att de 
ensamkommande barnen i eget boende utsätts för stora 
risker. De får inte sina rättigheter enligt socialtjänstlagen 
och barnkonventionen tillgodosedda, och deras rättssäker-
het äventyras. Detta kan inte accepteras. 

Syftet med reformen år 2006, då kommunerna tog över 
ansvaret för de ensamkommande barnens boende och 
omvårdnad från Migrationsverket, var att behandla alla 

barn i Sverige lika. Men genom att inte uppmärksamma 
dessa barn särskilt, och till och med sänka kraven för vad 
som är ett godtagbart boende har barnen hamnat utanför 
samhällets skyddsnät och blivit osynliga.

UNICEF Sverige arbetar utifrån barnkonventionen och de 
rekommendationer som FN:s barnrättskommitté lämnat 
till Sverige. Det vi är särskilt bekymrade över är den svaga 
juridiska status som barnkonventionen har i Sverige i dag 
eftersom den inte gäller som svensk lag. Vår uppfattning 
är att det är en viktig orsak till den godtycklighet och rätts-
osäkerhet som drabbar särskilt utsatta barn när det gäller 
respekt för deras rättigheter. Vilka rättigheter som ett 
barn får beror på i vilken kommun barnet vistas i och till 
vilken kategori av barn som han eller hon tillhör. Denna 
uppdelning av barn strider mot barnkonventionens grund-
läggande princip om alla barns lika värde.

29  6 kap. 2 § SoL
30  Prop. 2005/06:46, s. 35
31  SOU 2009:68, s. 406
32  Ensamkommande barn och ungdomar – ett gemensamt ansvar. Migrationsverket och 
      Sveriges kommuner och landsting (SKL), kap. 11
33  ”Åtgärder för förstärkt mottagande av ensamkommande asylsökande barn”, 
      pressmeddelande från Justitiedepartementet den16 november 2009
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