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1 Sammanfattning 
Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunens arbete med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år. Syftet 
har varit att ta fram tillräcklig kunskap om arbetet med ensamkommande unga som fyllt 
eller ska fylla 18 år för att revisorerna ska kunna avgöra om en fördjupad granskning 
behöver göras. 
Förstudien visar att kommunen som utgångspunkt valt att inte ha särskilda arbetssätt 
och rutiner i arbetet med ensamkommande unga utan i huvudsak tillämpar samma 
arbetssätt som med övriga ungdomar. Det gäller generellt, för att stödja och informera 
de unga som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, samt för att 
bedöma ensamkommande ungas behov och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet.  
Förstudien visar också att det inte sker någon specifik uppföljning av ensamkommande 
ungdomar. I uppföljningen går det därmed inte specifikt att urskilja och analysera kvali-
tet och resultat av kommunens insatser för ensamkommande ungdomar, vilket innebär 
att det inte finns underlag för att bedöma om insatserna är tillräckliga, ändamålsenliga 
och effektiva för denna grupp. 
Vidare visar förstudien att kommunen inte bedriver någon uppsökande verksamhet för 
de ensamkommande asylsökande över 18 år som återkommer till kommunen. Ansva-
ret för dessa ungdomar ligger på Migrationsverket, men då de trots allt vistas i kommu-
nen och då gruppen ofta har en osäker och utsatt tillvaro som bland annat kan leda till 
otrygghet, missbruk och våld, är vår bedömning att det kan finnas skäl för ett mer aktivt 
arbete från kommunens sida.  
Slutligen tyder förstudien på att kommunens samarbete och samverkan med civilsam-
hället i arbetet med ensamkommande unga bör förbättras.  
Sammanfattningsvis visar förstudien att kommunen, inom de områden som berörts i 
förstudien, följer gällande lagstiftning och regler. Det lagstadgade ansvaret upphör när 
de ensamkommande fyller 18 år och kommunen har inte redogjort för något relevant 
arbete med målgruppen utöver lagkrav. Vår bedömning är att det även efter den dag 
ensamkommande unga fyllt 18 år finns ett behov av stöd som kommunen bör beakta 
och samverka med civilsamhället kring. 

Utifrån förstudiens iakttagelser och slutsatser rekommenderar vi Kommunstyrelsen, 
Gymnasie- och arbetsmarknaden samt Socialnämnden att:  

• Utveckla samverkan med civilsamhället för att därmed kunna utveckla arbetet 
med ensamkommande unga som fyllt 18 år. 

Mot denna bakgrund rekommenderar vi att en fördjupad granskning genomförs för att 
bedöma: 

• om de arbetssätt och rutiner som tillämpas i stödet till ensamkommande ungdo-
mar, är tillräckliga, ändamålsenliga och effektiva 
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• om uppföljningen av insatser riktade till ensamkommande ungdomar är ända-
målsenlig 

• om det finns skäl för uppsökande verksamhet omfattande de ensamkommande 
asylsökande över 18 år som återkommer till kommunen 

• om en närmare samverkan med civilsamhället kan bidra till ett mer ändamåls-
enligt och effektivt stöd till ensamkommande unga  

  



 

 4 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Huddinge kommun 
 Förstudie: Granskning av kommunens arbete med ensamkommande unga 
 
 2020-01-20 

2 Bakgrund 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie 
av kommunens arbete med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år. 
Kommunrevisionen har tagit del av en skrivelse från fyra frivilligorganisationer i 
Huddinge kommun som bland annat undrar hur Huddinge kommun arbetar med att 
stötta ensamkommande ungdomar. I skrivelsen framgår att Huddinge kommun, likt 
många andra kommuner, mottagit ett antal ensamkommande ungdomar som vid 
ankomsten varit minderåriga. Många har bott i familjehem eller HVB-hem till dess att 
de fyllt 18 år och de inte längre får behålla sitt boende. När de ensamkommande 
ungdomarna fyller 18 år upphör kommunens ansvar att förse dem med boende. Om de 
ensamkommande inte ordnar eget boende hänvisar kommunen dem till 
Migrationsverkets anläggningar som finns på vissa orter i Sverige. Detta innebär ofta 
att den ensamkommande som fyllt 18 år behöver flytta till en annan kommun eller till en 
annan del av landet där Migrationsverket har lediga bostäder. En del av ungdomarna 
befinner sig fortfarande i asylprocessen, en del har fått permanenta eller tillfälliga 
uppehållstillstånd genom den så kallade nya gymnasielagen eller på andra grunder.  
Enligt uppgifter från frivilligorganisationerna återvänder många av de som hänvisats till 
Migrationsverkets boenden tillbaka till den kommun som de tidigare bott och levt i. De 
blir då betraktade som EBO (eget boende), men i praktiken blir ungdomarna 
bostadslösa.1 Socialstyrelsen har i ett PM konstaterat att bland annat avsaknad av 
trygga boendeplatser och problem att få ekonomisk ersättning påverkar dessa 
ungdomars hälsa (Socialstyrelsen 2018, Kommunernas beredskap – unga som får 
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen). Knappt 12 000 ungdomar i Sverige 
har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och vid årsskiftet 
2018/2019 hade strax över 5 200 personer fått bifall, drygt 2 500 har fått avslag och 
knappt 4 000 har ännu inte avgjorts (Migrationsverket 2019). 
En del av de ungdomar som fått avslag och besked om utvisning går sannolikt under 
jorden och stannar kvar i Sverige. Sammanfattningsvis har många ensamkommande 
ungdomar en osäker och utsatt tillvaro med bland annat hemlöshet, vilket kan leda till 
otrygghet, missbruk och våld. Stödet för de ensamkommande som fyllt 18 år regleras 
av socialtjänstlag (2001:453). Enligt lagen har socialtjänsten skyldighet att bedriva 
förebyggande och uppsökande verksamhet och på olika sätt främja förutsättningarna 
för goda levnadsförhållanden i kommunen. 
Mot denna bakgrund vill revisorerna samla övergripande information om kommunens 
styrning och arbetssätt för arbetet med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 
18 år. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

                                                
1 Stödet för de ensamkommande som fyllt 18 år regleras av socialtjänstlag (2001:453) och övergår från 
kommunens ansvar till Migrationsverkets ansvar avseende bostad. 
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2.1 Syfte och revisionsteman 
Förstudiens syfte har varit att ta fram tillräcklig kunskap om arbetet med ensam-
kommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år för att revisorerna ska kunna avgöra om 
en fördjupad granskning behöver göras. 
Förstudien har översiktligt berört följande områden: 

• Arbetssätt och rutiner för att förbereda ensamkommande unga i kommunen 
som ska fylla 18 år och därmed övergå till Migrationsverkets ansvar eller ansvar 
enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453). 

• Arbetssätt och rutiner för de asylsökande som återkommer till kommunen och 
definieras som asylsökande EBO (eget boende). 

• Samverkan och samordning med externa aktörer, till exempel 
frivilligorganisationer. 

• Uppföljning av riktade insatser i arbetet med ensamkommande unga som fyllt 
eller ska fylla 18 år. 

• Arbetssätt och rutiner för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet 
bland ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år. 

• Arbetssätt och rutiner för att stödja och informera de unga som beviljats 
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 

2.2 Avgränsning 
Förstudien har varit avgränsad till kommunens verksamhet för mottagande och integra-
tionsarbete omfattande ensamkommande ungdomar med och utan uppehållstillstånd, 
som fyllt eller ska fylla 18 år. Det innebär att förstudien har omfattat ensamkommande 
unga mellan 17 och 20 år. 

2.3 Metod 
Förstudien har genomförts i form av dokumentgranskning omfattande befintliga styr-
dokument och rutiner för kommunens arbete med ensamkommande unga som fyllt 
eller ska fylla 18 år. Utöver dokumentstudien har ett antal nyckelfunktioner i kommunen 
med sammanhållande ansvar för ensamkommande unga intervjuats. Viss kontakt har 
förekommit med externa aktörer. I bilaga 1 finns en närmare beskrivning av förstudiens 
metod och genomförande.  
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3 Resultat av granskningen 
Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan sina 
föräldrar eller andra lagliga företrädare för att söka asyl. Det är Migrationsverket som 
avgör i vilken kommun ett barn ska bo. Samtliga kommuner i Sverige är skyldiga att ta 
emot barn, men hur många barn en kommun ska ta emot beror bland annat på antalet 
kommuninvånare och hur många flyktingar kommunen tidigare tagit emot. 
När Migrationsverket anvisar ett barn till Huddinge kommun ansvarar socialtjänsten för 
att utreda barnets behov av stöd och att hitta ett lämpligt boende, vanligtvis i form av 
ett HVB-hem2 eller ett familjehem. Utöver boende ansvarar kommunen för andra nöd-
vändigheter, så som mat, kläder och fritidsaktiviteter. 
Kommunen ansvarar för boende och omsorg till dess att barnet fyller 18 år, men 
Huddinge kommun har beslutat att utsträcka detta ansvar till 21 års ålder för de ung-
domar som fortfarande går i skolan, inklusive de ungdomar som omfattas av den så 
kallade gymnasielagen.  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har återkommande lyft fram svårigheter med 
gymnasielagen och att tolkningen av den har stora konsekvenser för både unga och 
kommunerna. Svårigheterna består bland annat i att ett stort ansvar läggs på skolper-
sonal, samtidigt som vägledning saknas. Vidare har de unga som berörs av gymnasie-
lagen ofta otillräckliga förkunskaper för att kunna klara utbildningen och därmed små 
möjligheter att få ett arbete som uppfyller villkoren enligt lagen. Den psykiska ohälsan 
är utbredd i gruppen och SKR ser risk för att många ungdomar blir del av ett växande 
parallellsamhälle. Det innebär att gruppen enligt SKR har stora behov av stöd.  
Detta har också varit en utgångspunkt för denna förstudie. Sammanfattningsvis visar 
förstudien att Huddinge kommun i sitt stöd till ensamkommande unga huvudsakligen 
tillämpar samma rutiner och arbetssätt som stödet till övriga unga i kommunen. I de fall 
som det finns specifika rutiner för ensamkommande barn och unga, är strävan att 
införliva dem i ordinarie rutiner och arbetssätt. 
Sammanfattningsvis visar förstudien att kommunen, inom de områden som berörts i 
förstudien, följer gällande lagstiftning och regler. Det lagstadgade ansvaret upphör när 
de ensamkommande fyller 18 år och kommunen har inte redogjort för något relevant 
arbete med målgruppen utöver lagkrav. Vår bedömning är att det även efter den dag 
ensamkommande unga fyllt 18 år finns ett behov av stöd som kommunen bör beakta 
och samverka med civilsamhället kring. 

Nedan följer en närmare beskrivning utifrån respektive temaområde.   

3.1 Arbetssätt och rutiner för att förbereda ensamkommande som 
ska fylla 18 år  
Inom området integration och i synnerhet vad gäller ensamkommande unga ansvarar 
socialnämnden för: 

                                                
2 HVB-hem är ett hem för vård och boende. 
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- Flykting- och invandrarfrågor inklusive uppgifter för socialnämnden enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 

- Frågor som ankommer på kommunen enligt lagen (1992: 1068) om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,  

- Frågor som ankommer på kommunen enligt lagen (2017:584) om ansvar för 
etableringsinsatser för vissa invandrare, samt 

- För mottagandet av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. 

För unga ensamkommande har barn- och ungdomssektionen på socialförvaltningen 
dokumenterade rutiner om att samtal ska hållas med den berörda personen innan hon 
eller han fyller 18 år. Informationen i samtalet varierar beroende på om personen har 
permanent uppehållstillstånd (PUT), tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller fortfarande 
är asylsökanden.  
Kommunen ansvarar för de personer som har PUT eller TUT till dess att hon eller han 
fyllt 18 år. 18-årssamtalet består av information och förberedelser inför de ansvarsåta-
ganden som därefter åligger den enskilde personen. Om den ensamkommande ungdo-
men har PUT eller TUT skiljer sig rutinen inte från rutinen för 18-årssamtal med övriga 
ungdomar. 
Om den ensamkommande ungdomen saknar uppehållstillstånd, övergår ansvaret till 
Migrationsverket från den dag då ungdomen fyller 18 år. Rutinen för 18-årssamtalet 
med den asylsökande ungdomen innehåller då bland annat information om att kommu-
nen inte längre ansvarar för boende till ungdomen och att ungdomen kommer att bli 
placerad vid en av Migrationsverkets anläggningar i landet, om han eller hon inte kan 
eller vill hitta boende. 

3.1.1 Kommentar 
Det finns rutiner och arbetssätt gällande unga ensamkommande som ska fylla 18 år. I 
de fall som ungdomen har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd tillämpas samma 
rutin som för övriga ungdomar. För de ensamkommande ungdomar som saknar uppe-
hållstillstånd omfattar rutinen för 18-årssamtal ytterligare information av relevans för 
gruppen.  
För att bedöma om dessa rutiner är tillräckliga och ändamålsenliga givet behoven hos 
ensamkommande ungdomar krävs dock en fördjupad granskning.    

3.2 Arbetssätt och rutiner för de asylsökande som återkommer till 
kommunen och definieras som asylsökande EBO 
En person som bott hos vänner eller släktingar under asyltiden, och därmed räknats 
som egenbosatt (EBO), kan folkbokföras på den adress som han eller hon bott på 
under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen. Ett sådant boende blir därmed 
ett alternativ till att bo på någon av Migrationsverkets förläggningar, som är utspridda i 
landet.  
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Huddinge kommun kommer inte i kontakt med de asylsökande som definieras som 
asylsökanden EBO. Det finns därför inga rutiner eller arbetssätt som är inriktade på 
denna grupp. Ansvaret för dem som definieras som EBO ligger på statlig nivå hos 
Migrationsverket, även om personerna är boende i Huddinge kommun.  

3.2.1 Kommentar 
Då kommunen inte ansvarar för de ensamkommande asylsökande som återkommer 
och är över 18 år, bedriver kommunen inte någon uppsökande verksamhet.  
Då dessa ensamkommande ungdomar trots allt vistas i kommunen och då gruppen 
ofta har en osäker och utsatt tillvaro med bland annat hemlöshet, som i sin tur kan leda 
till otrygghet, missbruk och våld, är vår bedömning att det kan finnas skäl för ett mer 
aktivt arbete från kommunens sida. För närmare analys och bedömning i denna fråga, 
krävs dock en fördjupad granskning.  

3.3 Samverkan och samordning med externa aktörer, till exempel 
frivilligorganisationer 
Största delen av den samverkan och samordning som sker med externa aktörer 
omfattar myndigheter. Framförallt håller kommunen en nära kontakt med Migrations-
verket och Skatteverket i frågor gällande ensamkommande unga. Enligt intervjuerna 
består en stor del av arbetet av att stödja ungdomarna att klara sin skolgång. Med en 
avklarad skolgång följer större chanser att komma in på arbetsmarknaden.  
Samverkan med frivilligorganisationer är inte så utbredd. Det kan enligt intervjuade 
bero på att sekretesskrav inom verksamheten ger upphov till svårigheter att använda 
de resurser som frivilligorganisationer skulle kunna bidra med.  
Vid en av intervjuerna nämns att det finns en indirekt samverkan med externa aktörer. 
Stödboendena och HVB-hem har i flera fall samverkan med organisationer som bland 
annat ger läx- och studiehjälp på boendena, vilket är exempel på indirekt samverkan. 
Förstudien ger vid handen att civilsamhället i Huddinge kommun upplever att kommu-
nen inte tagit vara på den kompetens, erfarenhet och ambition som civilsamhället har. 
Flera organisationer har i samband med förstudien lyft att de flera gånger erbjudit sam-
arbete för att avlasta kommunen i arbetet med ensamkommande unga. Vidare uppger 
representanter för civilsamhället att kommunen inte är intresserad/engagerad i hur ett 
eventuellt samarbete skulle kunna se ut och att kommunikationen är enkelriktad: Om 
inte vi tar kontakt, finns ingen kontakt.  
Vidare visar förstudien att representanter för civilsamhället upplever att kommunens 
agerande i integrationsarbetet inte är samlat i kontakten med dem, samt att den interna 
ansvarsfördelningen inom kommunen är oklar och inte tydligt kommunicerad. 

3.3.1 Kommentar 
Av vår kontakt med civilsamhället framgår att kommunen vid flera tillfällen erbjudits 
hjälp från civilsamhället, men att det inte lett till samarbete. Förstudien tyder också på 
att det inte skett någon utveckling av kommunens struktur för samverkan med 
kommunen i enlighet med de rekommendationer som kommunens revisorer gjorde mot 
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bakgrund av KPMGs rapport Granskning av flyktingmottagande och integration 
(2018:3). Vår bedömning är att kommunen bör se över hur civilsamhället kan bistå i 
arbetet med ensamkommande unga. Vi bedömer även att kommunen bör arbeta mer 
aktivt med civilsamhället, där ett första steg bör vara att ta fram mål och en strategi för 
samverkan.  

3.4 Uppföljning av riktade insatser i arbetet med ensamkommande 
som fyllt eller ska fylla 18 år 
Enligt intervjuerna har Huddinge kommun som utgångspunkt för sitt stöd till ensam-
kommande valt att inte erbjuda riktade insatser, utan att ensamkommande stöds enligt 
samma rutiner och arbetssätt som övriga unga. Ensamkommande ungdomar följs där-
med inte upp specifikt. Det innebär bland annat att socialsekreterare har uppföljnings-
möten med enskild ungdom var tredje månad, oavsett om de unga är ensamkomman-
de eller inte. 
Av ansvariga tjänstepersoner framgår att fokus i uppföljningen snarare ligger på att 
kunna urskilja vilka ungdomar som studerar på gymnasienivå, inte på vilken bakgrund 
de har. De intervjuade menar att det är viktigt att behandla alla likvärdigt och att alla 
har förutsättningar att klara sin skolgång. Bland annat genomför enheten för arbete och 
försörjning under hösten 2019 en kartläggning av vilka av de studerande som har 
försörjningsstöd. Syftet är att få en bättre bild av vilka som klarar respektive inte klarar 
sina gymnasiestudier. 
Därutöver görs den generella uppföljningen av verksamheten könsuppdelat och ned-
brutet på bostadsområde. 

3.4.1 Kommentar 
Förstudien visar att det inte sker någon specifik uppföljning av ensamkommande ung-
domar. Det innebär att det inte går att urskilja och analysera resultat och kvalitet i de 
insatser som kommunen ger ensamkommande ungdomar och därmed inte heller om 
insatserna är ändamålsenliga och effektiva för denna grupp. Vår bedömning är därför 
att ett möjligt behov av en fördjupad uppföljning av insatser och resultat för ensamkom-
mande unga kvinnor och män bör ingå i en fördjupad granskning. 

3.5 Arbetssätt och rutiner för att förebygga psykisk ohälsa, 
missbruk och kriminalitet bland ensamkommande som fyllt 
eller ska fylla 18 år 
I intervjuerna framkommer att kommunen i stort har samma rutiner och arbetssätt för 
ensamkommande unga som för övriga ungdomar när det gäller dessa frågor. Dock 
finns det vissa specifika BBIC3-utredningsfrågor till ensamkommande barn och unga. 
De omfattar områden som familj och miljö, hälsa, utbildning och sociala relationer. 

                                                
3 BBIC står för barnets behov i centrum. 
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Vidare finns en dokumenterad plan för hur ärenden gällande ensamkommande barn 
och unga behandlas, utreds och beslutas för insatser.  

3.5.1 Kommentar 
Det finns i grunden inte några särskilda rutiner och arbetssätt i kommunen för att 
bedöma ensamkommande ungas behov och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet. För att bedöma om ordinarie arbetssätt och rutiner är tillräckliga och 
ändamålsenliga också för denna grupp krävs dock en fördjupad granskning.   

3.6 Arbetssätt och rutiner för att stödja och informera de unga som 
beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen 
Kommunen har inte några särskilda arbetssätt och rutiner för att stödja och informera 
de unga som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.  
Dock stödjer barn- och ungdomssektionen unga ensamkommande att göra en ”fram-
tidsspaning” då en familjeåterförening kan vara aktuell. Syftet är att förbereda ungdo-
men på situationer som kan uppstå vid en återförening och vilket stöd ungdomen och 
familjen kan få. Bland annat har kommunen som rutin att hjälpa ungdomen att ordna 
praktiska saker för att hen ska kunna fokusera på och klara av sin skolgång.  

3.6.1 Kommentar 
Kommunen har inte några särskilda arbetssätt och rutiner för att stödja och informera 
de unga som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.  
För att bedöma om det är ändamålsenligt och effektivt krävs en fördjupad granskning.   

4 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med förstudien har varit att ta fram tillräcklig kunskap om arbetet med ensam-
kommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år för att revisorerna ska kunna avgöra om 
en fördjupad granskning behöver göras. 
Förstudien visar att kommunen som utgångspunkt valt att inte ha särskilda arbetssätt 
och rutiner i arbetet med ensamkommande unga utan i huvudsak tillämpar samma 
arbetssätt som med övriga ungdomar. Det gäller generellt, för att stödja och informera 
de unga som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, samt för att 
bedöma ensamkommande ungas behov och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet.  
Förstudien visar också att det inte sker någon specifik uppföljning av ensamkommande 
ungdomar. I uppföljningen går det därmed inte specifikt att urskilja och analysera kvali-
tet och resultat av kommunens insatser för ensamkommande ungdomar, vilket innebär 
att det inte finns underlag för att bedöma om insatserna är tillräckliga, ändamålsenliga 
och effektiva för denna grupp. 
Vidare visar förstudien att kommunen inte bedriver uppsökande verksamhet för de 
ensamkommande asylsökande över 18 år som återkommer till kommunen. Ansvaret 
för dessa ungdomar ligger på Migrationsverket, men då de trots allt vistas i kommunen 
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och då gruppen ofta har en osäker och utsatt tillvaro som bland annat kan leda till 
otrygghet, missbruk och våld, är vår bedömning att det kan finnas skäl för ett mer aktivt 
arbete från kommunens sida.  
Slutligen tyder förstudien på att kommunens samarbete och samverkan med civilsam-
hället i arbetet med ensamkommande unga bör förbättras.  
Sammanfattningsvis visar förstudien att kommunen, inom de områden som berörts i 
förstudien, följer gällande lagstiftning och regler. Det lagstadgade ansvaret upphör när 
de ensamkommande fyller 18 år och kommunen har inte redogjort för något relevant 
arbete med målgruppen utöver lagkrav. Vår bedömning är att det även efter den dag 
ensamkommande unga fyllt 18 år finns ett behov av stöd som kommunen bör beakta 
och samverka med civilsamhället kring. 

Utifrån förstudiens iakttagelser och slutsatser rekommenderar vi Kommunstyrelsen, 
Gymnasie- och arbetsmarknaden samt Socialnämnden att:  

• Utveckla samverkan med civilsamhället för att därmed kunna utveckla arbetet 
med ensamkommande unga som fyllt 18 år. 

Mot denna bakgrund rekommenderar vi att en fördjupad granskning genomförs för att 
bedöma: 

• om de arbetssätt och rutiner som tillämpas i stödet till ensamkommande ungdo-
mar, är tillräckliga, ändamålsenliga och effektiva 

• om uppföljningen av insatser riktade till ensamkommande ungdomar är ända-
målsenlig 

• om det finns skäl för uppsökande verksamhet omfattande de ensamkommande 
asylsökande över 18 år som återkommer till kommunen 

• om en närmare samverkan med civilsamhället kan bidra till ett mer ändamåls-
enligt och effektivt stöd till ensamkommande unga  
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Bilaga 1 Metod och genomförande 
Genomförandet av förstudien omfattar följande metoder: 

• Dokumentgranskning 

• Intervjuer 

• Skriftliga frågor till och kontakt med civilsamhällesaktörer 

• Sekundärkälla 
 

Intervjuer har skett med: 
• Sektionschef arbete och försörjning 

• Enhetschef arbete och försörjning  

• Sektionschef barn- och ungdomssektionen 
 

Granskningen omfattar bl.a. följande dokument: 
• Mål och budget 2019 

• Barn- och ungdomssektionen rutin för 18-årssamtal med EKB 

• Individ- och familjeomsorgs tjänstekarta 

• Individ- och familjeomsorgs BBIC-utredningsfrågor till ensamkommande barn 
och unga 
 

Skriftliga frågor har skickats till följande civilsamhällesaktörer: 
• Röda Korset i Huddinge kommun 

• Rädda Barnen i Huddinge kommun 

• Svenska Kyrkan i Huddinge kommun 

• Frivilliga Familjehem i Huddinge kommun 
Svenska Kyrkan i Huddinge kommun har inte besvarat de frågor som vi begärt skriftliga 
svar på.  
 
Sekundärkälla 
För att komplettera informationen från frivilligorganisationerna har vi även använt 
resultat från en enkätundersökning som genomförts i en annan granskning av 
kommunens samverkan med civilsamhället, som revisorerna beslutat genomföra 
parallellt med denna förstudie. Enkätundersökningen är således en sekundärkälla. 
Enkäten skickades till cirka 350 föreningar och organisationer som är aktiva inom 
Huddinge kommun och vi har kunnat sortera ut de föreningar och organisationer som 
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anser att de kan avlasta eller komplettera kommunens verksamhet. Syftet med sekun-
därkällan är att få en uppfattning om hur civilsamhället generellt upplever samverkan 
med kommunen, vilket kan vara av relevans också i arbetet med ensamkommande 
unga. 
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