Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2019

Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Förstudie: Granskning av kommunens arbete med
ensamkommande unga
Granskningens inriktning
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer
fått i uppdrag att genomföra en förstudie av
kommunens arbete med ensamkommande
unga. Syftet har varit att ta fram information
om arbetet med ensamkommande som fyllt
eller ska fylla 18 år. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2019.

Iakttagelser och slutsatser
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 kvalitet 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. Ansvaret för dessa
ungdomar ligger på Migrationsverket, men då
de trots allt vistas i kommunen och då gruppen
ofta har en osäker och utsatt tillvaro 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 civilsamhället 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.

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd förstudie
rekommenderar vi kommunstyrelsen,
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt
socialnämnden att:
• Utveckla samverkan med
civilsamhället för att kunna utveckla
arbetet med ensamkommande som
fyllt 18 år.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
Kommunstyrelsen, Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden,
2020-02-05, för yttrande tillsammans med
KPMGs rapport. För ytterligare information,
kontakta revisionens ordförande Eva-Li Prades
Eriksson tel. 070–661 23 60

