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Diarienummer GAN-2020/195.912

Förstudie - Granskning av kommunens arbete med
ensamkommande unga
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsens förvaltning och Huddinge kommuns
revisorer som sitt remissvar i ärendet.
Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom en revisionsskrivelse med bifogad förstudie till
kommunen. Bakgrunden är att KPMG, på uppdrag av kommunens revisorer, har
genomfört en förstudie av kommunens arbete med ensamkommande unga som fyllt
eller ska fylla 18 år. Revisionen beslutade att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för
yttrande.
Utredningsarbetet har varit avgränsat till kommunens integrationsarbete för
ensamkommande ungdomar med eller utan uppehållstillstånd i åldrarna 17 till 20 år.
Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i förstudien, följer
gällande lagstiftning och regler. Kommunen har inga särskilda arbetssätt och rutiner i
arbetet med ensamkommande unga utan tillämpar samma arbetssätt för
ensamkommande som för övriga barn och unga vuxna.
Av revisorernas rapport framgår också att kommunen inte bedriver någon
uppsökande verksamhet för de ensamkommande asylsökande över 18 år som
återkommer till kommunen. Ansvaret för dessa ungdomar åligger Migrationsverket,
men eftersom de vistas i kommunen och ofta har en osäker och utsatt tillvaro, är
revisionens bedömning att det skulle kunna finnas fördelar med att kommunen bedrev
ett mer aktivt arbete.
I förstudien framförs att kommunen brister i samverkan med frivilligorganisationerna
vilket medfört att civilsamhällets kompetens, erfarenhet och ambition tillvaratagits.
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Rekommendation
Det är revisionens uppfattning att kommunen bör välkomna insatser från
frivilligorganisationer och rekommenderar därför kommunstyrelsen, gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden att:
x utveckla samverkan med civilsamhället
x förbättra kommunikationen med civilsamhället
Överläggning
I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), John Clewett (SD), Annie Östlund (C) och
gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Patrik Forshage.
Beslutet delges
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommuns revisorer
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Granskning av kommunens arbete med ensamkommande
unga-svar på remiss från revisionen
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsens förvaltning och Huddinge kommuns
revisorer som sitt remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Den 5 februari 2020 inkom en revisionsskrivelse med bifogad förstudie till
kommunen. Bakgrunden är att KPMG, på uppdrag av kommunens revisorer, har
genomfört en förstudie av kommunens arbete med ensamkommande unga som
fyllt eller ska fylla 18 år. Revisionen beslutade att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden
för yttrande.
Utredningsarbetet har varit avgränsat till kommunens integrationsarbete för
ensamkommande ungdomar med eller utan uppehållstillstånd i åldrarna 17 till
20 år.
Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i förstudien, följer
gällande lagstiftning och regler. Kommunen har inga särskilda arbetssätt och
rutiner i arbetet med ensamkommande unga utan tillämpar samma arbetssätt för
ensamkommande som för övriga barn och unga vuxna.
Av revisorernas rapport framgår också att kommunen inte bedriver någon
uppsökande verksamhet för de ensamkommande asylsökande över 18 år som
återkommer till kommunen. Ansvaret för dessa ungdomar åligger
Migrationsverket, men eftersom de vistas i kommunen och ofta har en osäker och
utsatt tillvaro, är revisionens bedömning att det skulle kunna finnas fördelar med
att kommunen bedrev ett mer aktivt arbete.
I förstudien framförs att kommunen brister i samverkan med
frivilligorganisationerna vilket medfört att civilsamhällets kompetens, erfarenhet
och ambition tillvaratagits.
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Rekommendation
Det är revisionens uppfattning att kommunen bör välkomna insatser från
frivilligorganisationer och rekommenderar därför kommunstyrelsen, gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden att:


utveckla samverkan med civilsamhället



förbättra kommunikationen med civilsamhället

Förvaltningens synpunkter
Gymnasie-och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, i relation till rapporten, är
begränsat till de ensamkommande unga över 18 år som är i behov av ekonomiskt
bistånd. När det gäller behov av övriga sociala stödinsatser så faller det inom
socialnämndens ansvarsområde.
Kommunen har inte särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med
ensamkommande unga utan tillämpar samma arbetssätt för ensamkommande som
för andra barn och unga vuxna i Huddinge. Grunden för det kommunala
mottagandet av ensamkommande barn är den så kallade normaliseringsprincipen
som innebär att alla barn som vistas i Sverige ska så långt som möjligt omfattas av
samma sociala omvårdnadssystem.
Gymnasiestuderande ungdomar mellan 18 och 21 år som har uppehållstillstånd,
stadigvarande vistas i Huddinge och vars föräldrar, av olika skäl, inte kan fullgöra
sin försörjningsplikt, har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet är att
stödja ungdomarna att fullgöra sina gymnasiestudier på samma sätt som
ungdomar vars föräldrar kan försörja dem. Detta är i enlighet med gällande
lagstiftning och regelverk vilket också konstaterats i förstudien.

Patrik Forshage
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör
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