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PM: Förstudie av kommunens arbete med ensamkommande unga 

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett KPMG AB 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 information om arbetet med ensamkommande som fyllt eller ska fylla 18 år. 

Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i förstudien, följer gällande lagstiftning 
och regler. Kommunen har valt att inte ha särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med 
ensamkommande unga utan i enlighet med KL 2 Kap 3§ tillämpar samma arbetssätt för 
ensamkommande som används för övriga barn och unga vuxna. 

Förstudien redovisar ett antal skäl för riktade insatser för ensamkommande unga i syfte att ge dem en 
god start i vuxenlivet. Ett sådant arbete torde även vara gynnsamt för kommunen på kort som lång sikt 
såväl ekonomiskt som i arbetet med social hållbarhet och trygghet. Vidare bekräftar förstudien bilden 
som frivilligorganisationerna har framfört rörande brister i kommunens samverkan med dessa 
organisationer med följd att kommunen inte tagit vara på den kompetens, erfarenhet och ambition som 
civilsamhället har. Samarbete som erbjudits kommunen i arbetet med ensamkommande unga har 
enligt uppgift bemötts på ett ointresserat sätt och kommunens respons ser ut att ha varit bristfällig. 
 
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 eftersom de trots allt vistas i kommunen och ofta har en 
osäker och utsatt tillvaro, är vår bedömning att det skulle kunna finnas fördelar om kommunen bedrev 
ett mer aktivt arbete. 
 
Det är revisionens uppfattning att kommunen bör välkomna insatser från frivilligorganisationer och 
rekommenderar därför kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden: 

• Utveckla samverkan med civilsamhället 

• Förbättra kommunikationen med civilsamhället 

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för yttrande senast 20 april 2020 och för kännedom till 
kommunfullmäktige. 
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