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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

 
 

Svar på revisionsrapport "Granskning av mottagandet av 
ensamkommande barn" 

Beslutsunderlag 
 Sundbybergs stads revisorers granskning av mottagandet av ensamkommande 

barn, revisionsskrivelse den 14 februari 2017, dnr Revisorerna 18/2016 
 Granskning av mottagandet av ensamkommande barn, rapport december 2016, 

dnr Revisorerna 17/2016, Ernst & Young  
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 1 februari 2017, 

delrapport 1, avseende handlingsplan för ensamkommande barn, finns i diariet 
dnr SAN-0141/2016 

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 20 mars 2017, 
delrapport 2, avseende handlingsplan för ensamkommande barn, finns i diariet 
dnr SAN-0141/2016 

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 7 april 2017 till Fokus 
barn och unga  

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 15 maj 2017 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbyberg har Ernst & Young 
granskat stadens mottagande av ensamkommande barn. Syftet med granskningen 
har varit att se hur ändamålsenligt samarbetet är mellan berörda nämnder samt med 
andra myndigheter för att tillgodose ensamkommande barns behov. I granskningen 
har också ingått att bedöma huruvida staden har tillräcklig beredskap för att ta emot 
ensamkommande barn på ett ändamålsenligt sätt. Granskningsrapporten består 
också av separata rekommendationer till kommunstyrelsen, social- och 
arbetsmarknadsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden för det fortsatta 
arbetet.  

I granskningen framkommer det att nämnderna samarbetar i viss utsträckning och 
att samarbetet mellan vissa verksamheter fungerar väl. Dock saknas det uppbyggda 
samverkansstrukturer kring målgruppen ensamkommande barn. För att säkerställa 
ett gott mottagande bör därför samverkan systematiseras. Även uppföljningen 
behöver stärkas och samordnas för att möjliggöra en samlad bild av målgruppen. I 
skrivelsen framgår också att den av nämnden beslutade handlingsplanen för 
ensamkommande barn stärker stadens förutsättningar att systematiskt planera och 
följa upp mottagandet framgent. 
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För social- och arbetsmarknadsnämnden lämnas följande rekommendationer:  

 Säkerställ en systematisk planering och uppföljning avseende mottagandet 
av ensamkommande barn utifrån beslutad handlingsplan 

 Vidareutveckla samarbetet med kultur- och fritidsnämnden avseende en 
meningsfull fritid för ensamkommande barn och ungdomar 

 Stärk samverkan med landstinget 

Nämnden vidtog under hösten 2016 ett antal åtgärder för att stärka enheternas 
förutsättningar att arbeta i enlighet med handlingsplanens intentioner. I de 
uppföljningar som gjorts under våren 2017 framgår att arbetet gett resultat och att 
verksamheterna möter revisorernas rekommendationer väl.  
 
Förslag till beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse godkänns som svar på 
revisorernas skrivelse ”Granskning av mottagandet av ensamkommande 
barn”. 

 
 
Leif Hallström/Anna Åström Brewitz 
Tf. förvaltningschef  
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Åtgärder som social- och arbetsmarknadsnämnden vidtagit i 
enlighet med revisorernas rekommendationer 

 
Inledning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbyberg har Ernst & Young 
granskat stadens mottagande av ensamkommande barn. Syftet med granskningen 
har varit att se hur ändamålsenligt samarbetet är mellan berörda nämnder samt med 
andra myndigheter för att tillgodose ensamkommande barns behov. 
Granskningsrapporten består också av separata rekommendationer till 
kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt grundskole- och 
gymnasienämnden för det fortsatta arbetet.  

I granskningen framkommer det att nämnderna samarbetar i viss utsträckning och 
att samarbetet mellan vissa verksamheter fungerar väl. Dock saknas det uppbyggda 
samverkansstrukturer samt en systematiserad uppföljning av målgruppen 
ensamkommande barn. I skrivelsen framgår också att den av nämnden beslutade 
handlingsplanen för ensamkommande barn stärker stadens förutsättningar att 
systematiskt planera och följa upp mottagandet framgent. 

För social- och arbetsmarknadsnämnden lämnas följande rekommendationer:  

 Säkerställ en systematisk planering och uppföljning avseende mottagandet 
av ensamkommande barn utifrån beslutad handlingsplan 

 Vidareutveckla samarbetet med kultur- och fritidsnämnden avseende en 
meningsfull fritid för ensamkommande barn och ungdomar 

 Stärk samverkan med landstinget 

 
Nämnden vidtog under hösten 2016 ett antal åtgärder för att stärka enheternas 
förutsättningar att arbeta i enlighet med handlingsplanens intentioner. I de 
uppföljningar som gjorts under våren 2017 framgår att arbetet gett resultat och att 
verksamheterna möter de rekommendationer som lyfts fram i den aktuella 
revisionsskrivelsen (dnr Revisorerna 17/2016).   

Tidigare och planerade återrapporteringar till nämnden 

Förvaltningen har återrapporterat uppdraget vid nämndens sammanträde i februari 
och mars 2017. Förvaltningen följer också regelbundet upp kostnadsutvecklingen 
för placering av ensamkommande barn och återrapporterar denna i tertialrapporten.  

Förvaltningen ska lämna en ytterligare delrapport av det pågående arbetet med en 
mottagandeplan i samband med nämndens sammanträde i juni 2017.  
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I september/oktober 2017 ämnar förvaltningen kunna lämna över ett förslag på ett 
kunskapsstöd till Fokus barn och unga avseende psykisk ohälsa hos 
ensamkommande barn.  

Nämndens vidtagna åtgärder 
Nedan följer en redogörelse av de åtgärder nämnden vidtagit under hösten 2016 
och våren 2017 för att möta revisionsskrivelsens rekommendationer och på så sätt 
stärka nämndens förutsättningar att arbeta i enlighet med handlingsplanens 
intentioner.   

 Säkerställ en systematisk planering och uppföljning avseende 

mottagandet av ensamkommande barn utifrån beslutad 

handlingsplan 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har vidtagit ett flertal åtgärder för att 
säkerställa en systematisk planering och stärka uppföljningen av ensamkommande 
barn och unga i Sundbybergs stad.  

Förvaltningen fick i oktober 2016 i uppdrag av nämnden att kartlägga aktuella 
placeringar rörande ensamkommande barn avseende former- och kostnader och 
antal barn. Uppdraget återrapporterades till nämndens första sammanträde i 
februari 2017. I samband med denna återrapportering gavs också förvaltningen i 
uppdrag att återrapportera kostnadsutvecklingen för verksamheten i 
tertialrapporten. Ansvarig chef för enheten för ensamkommande barn deltar 
löpande i förvaltningsledningens dialog med nämnden gällande verksamhetens 
utveckling.  

I nämndens uppdrag till förvaltningen ingick också att ta fram en modell för det 
fortsatta arbetet samt att utveckla samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen och andra berörda aktörer. Arbetet med detta uppdrag 
återrapporterades till nämnden vid årets andra sammanträde, i mars 2017. I denna 
återrapportering ingick också en kartläggning av stadens sammantagna arbete med 
målgruppen ensamkommande barn. Förvaltningen lämnade ett antal förslag på 
fortsatta åtgärder för att kunna arbeta vidare i enlighet med handlingsplanens 
intentioner. Förvaltningen ska återkomma med en nulägesrapport kring en möjlig 
mottagandemodell i samband med nämndens sammanträde i juni.  

I uppdraget till förvaltningen ingick också att ta fram en boendekedja för 
ensamkommande barn samt att ställa om aktuell verksamhet till den nya 
ersättningsförordningen som träder i kraft den 1 juli 2017. Förvaltningen bedriver 
ett omfattande arbete med att lösa frågan om boende för ett stort antal 
ensamkommande barn, varav många är placerade i andra kommuner. Förvaltningen 
har en löpande dialog med nämnden om utvecklingen på området.  

Förvaltningen har också tagit fram juridiskt stöd till handläggare för att tydliggöra 
hur ärenden där ungdomar fyllt 18 år men som fortfarande inte fått beslut på sin 
asylansökan ska hanteras.  
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 Vidareutveckla samarbetet med kultur- och fritidsnämnden avseende 

en meningsfull fritid för ensamkommande barn och ungdomar 

I förvaltningens återrapportering till nämnden i mars 2017 framgick att det 
pågår ett flertal initiativ som syftar till att få fler nyanlända barn och ungdomar 
att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, men att såväl social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen som kultur-och fritidsförvaltningen saknar 
kunskap om den andra förvaltningens arbete. Det saknas också fora och 
kontaktytor för erfarenhetsutbyte verksamheterna emellan. Att stärka 
samarbetet är ett av flera prioriterade uppdrag i förvaltningens fortsatta arbete 
med en mottagandemodell. En dialog har inletts i april 2017 kring hur 
förvaltningarna kan föra en gemensam dialog med civilsamhället kring 
målgruppens behov.  

 Stärk samverkan med landstinget 

I återrapporteringen till nämnden i mars 2017 bifogades också ett 
tilläggsuppdrag från förvaltningen som syftar till att stärka samverkan med 
landstinget i frågor som rör psykisk ohälsa hos målgruppen ensamkommande 
barn. Detta har resulterat i en dialog med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i 
Solna-Sundbyberg och ett uppdrag från Fokus barn och unga om att ta fram ett 
kunskapsstöd till stadens verksamheter gällande möjliga stödinsatser vid psykisk 
ohälsa hos ensamkommande barn. Kunskapsstödet som kommer utgöras av en 
så kallad insatstrappa planeras vara färdigt i september/oktober 2017.  
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