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Sammanfattning
Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar.
Revideringen av riktlinjerna har genomförts med anledning av ny lagstiftning och
nya bestämmelser på området. Riktlinjerna tar upp det nya i lagstiftning och bestämmelser och klargör ansvarsförhållandena mellan Migrationsverket och staden.
Vidare förtydligas de delar av handläggningsprocessen som är specifika för målgruppen.
Förvaltningen har varit delaktig i framtagande av de reviderade riktlinjerna och
anser att de motsvarar det stöd tjänstemännen behöver för att handlägga de ensamkommande barnens och ungdomarnas ärenden på ett bra och rättssäkert sätt.
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1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn
och ungdomar

Remissbehandling
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har den 17 maj 2010 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta nya riktlinjer inom staden för handläggning av ärenden
gällande ensamkommande barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby, Östermalm, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmen för
yttrande. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 24 september 2010.
Riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar
Nuvarande riktlinjer som antogs av kommunstyrelsen den 9 april 2003 har blivit
inaktuella och behöver revideras på grund av förändrad lagstiftning och ändrad
ansvarsfördelning mellan stat och kommun. En ny lag (2005:49) om god man för
ensamkommande barn trädde i kraft den 1 juli 2005. Lagen om mottagande av
asylsökande m.fl. (LMA) (1994:137) ändrades den 1 juli 2006 vad avser mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl.
De viktigaste förslagen till förändringar i riktlinjerna är


att riktlinjerna tar upp de nya bestämmelserna i lagstiftningen om god man
för ensamkommande barn samt de ändrade bestämmelserna i lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och förtydligar handläggningen
med anledning av förändringarna. Gode mannens befogenheter har utvidgats och kommunen har ansvaret för att tillhandahålla boende. Vidare har
vistelsebegreppet tydliggjorts.



att det i riktlinjerna finns ett avsnitt om vilka kostnader som stadsdelsnämnderna kan eftersöka och vilka rutiner som ska tillämpas.



att nya handläggningsrutiner har införts för en rättssäker handläggning med
barnets bästa i fokus, där stadsdelsnämnderna ska utreda barnets/den unges
sociala situation och se till att ett tryggt boende ordnas under asylprocessen
och vid ett eventuellt uppehållstillstånd.
Rutinerna förtydligar hur anmälan från Migrationsverket ska handläggas,
hur den sociala utredningen ska genomföras och hur handläggningen ska
gå till när ett barn anvisas till en närståendefamilj.
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För att möjliggöra den unges fortsatta integrationsprocess rekommenderar riktlinjerna vidare att föräldrabalkens bestämmelser om att vårdnadshavaren har försörjningsansvar för unga som studerar upp till dess den unge fyller 21 år, ska gälla
även för ensamkommande ungdomar som beviljats uppehållstillstånd. Det innebär
att stadsdelsnämnden har ett ansvar för den unges stöd även efter 18 års ålder.
Riktlinjerna försöker vidare klarlägga ansvaret för ensamkommande barn och
ungdomar som inte söker asyl men som tillfälligt vistas i landet och som uppmärksammas i samband med polisingripande för att de t.ex. har begått något brott. Lagstiftningen är dock oklar för denna målgrupp. Det förekommer också att det i
gruppen ensamkommande barn och ungdomar finns de som är offer för människohandel. Riktlinjerna betonar vikten av att även ha detta perspektiv i utredningarna
av barnens situation och att i möjligaste mån ta reda på om så kan vara fallet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är en av de stadsdelsförvaltningar inom staden som tar emot flest
ensamkommande barn och ungdomar. Förvaltningen har lång erfarenhet av handläggning och stöd till målgruppen. För närvarande ansvarar förvaltningen för ca 60
barn och ungdomar som är placerade i familjehem och s.k. släktinghem. Under
perioden januari till och med augusti 2010 har 8 ensamkommande ungdomar placerats i jourhem, 2 i HVB/jourboende och 8 i s.k. stödboende.
En handläggare i förvaltningen har ingått i den arbetsgrupp som utformat riktlinjerna och en administrativ assistent har deltagit i den grupp som arbetat fram de
administrativa rutinerna för återsökning av statsmedel.
Förvaltningen anser att riktlinjerna är väl genomarbetade och tydliga avseende det
ansvar som olika myndigheter har både i asylprocessen och efter det att uppehållstillstånd beviljats. De reviderade riktlinjerna motsvarar det stöd berörda tjänstemän behöver för att handlägga ensamkommande barns och ungdomars ärenden på
ett bra och rättssäkert sätt.
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