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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av
ärenden om ensamkommande barn.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden antog de Länsgemensamma riktlinjerna för
handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn
och ungdomar 2012-06-13. Riktlinjerna är framtagna i det
länsövergripande arbetet med kvalitetsförbättring i mottagandet av
ensamkommande barn. Arbetet bedrevs i projektform under två år
till följd av avsiktsförklaringen som träffats mellan länets kommuner
och dåvarande landshövding, om utökat antal platser med bibehållen
eller förbättrad kvalitet.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra socialtjänstens ansvar i
förhållande till andra aktörer samt att utgöra en samlad vägledning
för handläggningen av ärenden. Ett annat syfte är att de
gemensamma riktlinjerna underlättar en likvärdig behandling då
dessa barn och unga är mycket rörliga mellan länets kommuner i
olika placeringar och olika myndighetsansvar.
KSL har reviderat riktlinjerna då behov uppkommit som följd av
omvärldsförändringar och av önskemål om tydlighet i förhållandet
mellan kommuner i ett par frågor. KSL rekommenderar kommunerna
att anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för
handläggning av ärenden om ensamkommande barn.
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Ärendet behandlas både i Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-08-26
Följebrev KSL, 2014-06-12
Rekommendation KSL, 2014-06-12
Ärendet
De förändringar som revideringen innebär avseende de tidigare
antagna länsgemensamma riktlinjerna redogörs för nedan.
Avvikna barn – Ny rekommendation om att boendet ska informera
ansvarig socialtjänst om ett barn avviker från boendet. Socialtjänsten
tar ansvar för att en anmälan sker till polisen angående försvunnen
person.
Fastställande av barnets ålder – Ny riktlinje med anledning av att
Socialstyrelsen i juni 2012 fattade beslut om nya rekommendationer
avseende medicinsk åldersbestämning. Detta innebär att
Migrationsverket bedömning gällande barnets ålder numer kan
kompletteras med medicinska undersökningar.
Skola – Tydliggörande gällande att barn som söker asyl inte har
skolplikt men att de har rätt till skola enligt 7 kap 2 § och 29 kap 2-4
§§ Skollagen. Rätten till skola gäller även om barnets asylansökan
avslagits, så länge barnet är kvar i landet.
Tydliggörande om att barnets vistelsekommun ansvarar för att ge
skolgång. Placerande kommun ansvarar för att underrätta
socialtjänst och skola om placering sker i annan kommun än den
egna.
Anvisning från Migrationsverket – Ny riktlinje om att
Migrationsverket sedan 2014-01-01 kan anvisa ensamkommande
barn till kommuner som saknar överenskommelse om mottagande.
Socialtjänstens utredning om barnets situation – Ny rutin gällande
att BBIC ska användas som utredningsverktyg, tidigare var detta
endast en rekommendation.
Särskilt förordnad vårdnadshavare – Tydliggörande avseende vilket
ansvar placerande- respektive vistelsekommunen har gällande
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särskilt förordnad vårdnadshavare om barnet placerats i annan
kommun. Placerande kommun ska efter beviljat uppehållstillstånd
underrätta vistelsekommunens överförmyndare och ansvarig
socialtjänst om att barnet vistas i kommunen samt att särskilt
förordnad vårdnadshavare behöver utses. Placerande kommun
ansvarar för att utreda behovet av särskilt förordnad vårdnadshavare.
Vistelsekommunen ansvarar för att väcka talan hos Tingsrätten om
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Ny riktlinje om att det är viktigt att ersättningen till särskilt
förordnad vårdnadshavare är skälig.
Familjeåterförening – Tydliggörande gällande ansvarfördelning vid
familjeåterförening i Sverige. Om föräldrar till ett ensamkommande
barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige, med anledning av
familjeanknytning, följer kommunens ansvar för barnet med
föräldrarna. Innan föräldrarna folkbokfört sig ansvarar den kommun
som ansvarar för barnet även för föräldrarnas situation. Därefter
flyttas ansvaret över till den kommun som föräldrarna folkbokför sig
i.
För Ekerö kommun innebär revideringen av riktlinjerna
förtydliganden i handläggningen gällande ensamkommande barn
samt att samarbetet med övriga kommuner i Stockholms län
förenklas med hänvisning till att ansvarsfördelning kommuner
emellan tydliggörs.
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