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Sammanfattning 

Det har skrivits flitigt i media om ensamkommande flyktingbarn och om hur dessa barn tas 

emot i Sverige när de av olika anledningar lämnar sitt hem och helt ensamma anländer hit, till 

ett för dem helt främmande land. Totalt tog Sverige emot 36 207 asylsökande år 2007, varav 

1 264 av dessa var barn utan vårdnadshavare. Under första kvartalet under 2008 minskade det 

totala antalet asylsökande, men antalet ensamkommande barn fortsätter dock att öka.
 
 

 

Mottagandet av de ensamkommande, asylsökande barnen fungerade inte på ett 

tillfredsställande sätt i Sverige pga. att det rådde oenighet mellan Migrationsverket och 

kommunerna i landet om vem som ansvarade för dessa barn. En förbättring i mottagandet för 

dessa barn var därmed nödvändig för att uppfylla de olika internationella traktat och  

EG-rättsliga dokument landet har att ta hänsyn till. Detta var bakgrunden till ändringen i lag 

om mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft 1 juli 2006. Denna lagändring 

tydliggjorde och förändrade ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och kommunerna 

och var menad att förbättra mottagandet av de ensamkommande asylsökande barnen. Den 

stora skillnaden i mottagandet av barnen är att Migrationsverket inte längre skulle stå för 

boendet för barnen, utan verket skulle sluta avtal med kommuner som skulle få ersättning för 

att ordna detta boende i sin kommun. Det uppkom dock många svårigheter och problem under 

genomförandet av denna lag, vilket gjorde att den inte fungerade i praktiken. Detta berodde på 

den korta förberedelsetiden för kommunerna i kombination med en kraftig ökning av antalet 

asylsökande barn. Detta fick till följd att inte tillräckligt många kommuner tecknat 

överenskommelser med Migrationsverket om mer permanenta boendeplatser. I sin tur ledde 

detta till att det fanns alltför många barn kvar i tillfälliga boenden i de så kallade 

ankomstkommunerna. Skarp kritik riktades därför mot lagändringen.  

 

Efter åtgärder utförda av Migrationsverket och regeringen för att avhjälpa de problem som 

varit verkar svensk lagstiftning i stort nu uppfylla landets internationella skyldigheter och 

åtaganden när det gäller detta mottagandet. En förutsättning för detta är dock att lagstiftningen 

fungerar fullt ut i praktiken. Det som främst bör ses över är flexibiliteten i systemet och 

ansvarsfördelningen i mottagandet av de ensamkommande barnen. Detta för att kunna ta emot 

ett varierande antal barn samtidigt som Sverige behåller kvaliteten i detta mottagande i 

enlighet med de internationella skyldigheter och åtaganden landet har.  
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1. Inledning och bakgrund 

Sverige tog totalt emot 36 207 asylsökande år 2007. Av dem var 1 264 barn utan 

vårdnadshavare. Under första kvartalet 2008 minskade det totala antalet asylsökande, men 

antalet ensamkommande barn fortsätter dock att öka.
 
Det är huvudsakligen unga pojkar som 

flyr den militära situationen i Irak som kommer hit, men det kommer även många barn från 

Somalia och Afghanistan vilket är länder som är plågade av djupa militära konflikter. 

 

Svenska regeringens visionära mål är att varje flicka och pojke ska få bästa tänkbara start i 

livet i vårt land. Oberoende av ras, hudfärg, kön, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, 

sexuell läggning, funktionshinder, familjens ekonomiska ställning eller bosättningsort ska 

barn i Sverige ha alla förutsättningar att utveckla sin personlighet, förmåga och kompetens i 

en trygg, kärleksfull och stödjande miljö. Sverige har även olika internationella traktat och 

EG-rättsliga dokument att ta hänsyn till i mottagandet av de ensamkommande barnen. 

 

Det har skrivits flitigt i media om ensamkommande flyktingbarn och om hur dessa barn tas 

emot i Sverige när de av olika anledningar lämnar sitt hem och helt ensamma anländer hit, till 

ett för dem helt främmande land. Mottagandet av de ensamkommande, asylsökande barnen 

fungerade inte på ett tillfredsställande sätt i Sverige pga. att det rådde oenighet mellan 

Migrationsverket och kommunerna i landet om vem som ansvarade för dessa barn. En 

förbättring i mottagandet var därmed nödvändig. Detta var bakgrunden till ändringen i lag om 

mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft 1 juli 2006.  
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1.1. Syfte  

Denna uppsats ska undersöka om, och i så fall hur, Sverige uppfyller de internationella 

skyldigheter och åtaganden landet har. Lagändringen i lag om mottagande av asylsökande 

m.fl. (1994:137) var menat att förbättra mottagandet av dessa barn, men hur har det gått med 

implementeringen av den nya lagen och gör lagändringen, tillsammans med annan relevant 

nationell lagstiftning, att Sverige uppfyller sina internationella skyldigheter? Detta ska 

undersökas i denna uppsats. 

 

1.2. Frågeställning 

Denna uppsats kommer att undersöka: I vilken utsträckning uppfyller svensk lagstiftning sina 

internationella skyldigheter när det gäller mottagandet av asylsökande, ensamkommande 

barn? 

 

1.3. Problem och avgränsning 

I denna uppsats analyseras Sveriges nationella lagstiftning och riktlinjer gällande mottagandet 

av ensamkommande, asylsökande barn samt i vilken utsträckning dessa uppfyller Sveriges 

internationella åtaganden och skyldigheter. 

  

Jag har valt att koncentrera denna uppsats till själva mottagandet av de ensamkommande 

barnen i Sverige och kommer då inte att beröra vad som händer när dessa barn väl har fått 

uppehållstillstånd och vad som då gäller. Jag kommer även att begränsa de internationella 

skyldigheter och åtaganden Sverige har, till att behandla de som är mest återkommande i 

dessa olika fördrag och konventioner. 

 

Tyngdpunkten kommer att ligga på lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (1994:137) 

eftersom denna är utgångspunkten för mottagandet av de ensamkommande asylsökande 

barnen. Vidare undersöks hur ändringen i denna lag genom införandet av lag 2006:177 har 

förändrat detta mottagande. Jag kommer att gå in på vilka brister i mottagandet som gjorde att 

denna lagändring genomfördes samt om denna lagändring både i teorin, och när den använts i 

praktiken, har uppfyllt Sveriges internationella skyldigheter och rekommendationer mot de 

ensamkommande barnen. Detta gör jag för att tydliggöra de praktiska problem som varit i 

mottagandet av de ensamkommande barnen och vad dessa svårigheter berodde på. 
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Genom en mindre undersökning kommer jag sedan titta på hur ankomstkommuner, 

avtalskommuner samt Migrationsverket upplever att mottagandet av de ensamkommande 

barnen fungerar i dagsläget.  

 

Slutligen kommer jag att i min analys titta på om Sverige sammanfattningsvis uppfyller sina 

internationella skyldigheter och åtaganden samt om lagändringen om detta mottagande 

inneburit en förbättring för mottagandet av de ensamkommande, asylsökande barnen. 

 

1.4. Metod 

Jag har i denna uppsats använt mig av en rättsdogmatisk metod för att få klarhet i vad som 

gäller i området om mottagandet av ensamkommande barn. Genom denna metod har jag 

använt mig av aktuell lagstiftning, förarbeten och kommentarer samt doktrin för att få klarhet 

i min frågeställning. Uppsatsen tar dock inte upp några rättsfall eftersom jag inte funnit några 

relevanta rättsfall för min frågeställning. För att illustrera efterlevnaden av lagstiftningen har 

jag använt mig av varierat empiriskt material som genomförda intervjuer med ansvarig 

personal för mottagandet av ensamkommande, asylsökande barn i några kommuner samt 

Migrationsverket. Jag har även använt mig av rapporter om ensamkommande barn i Sverige 

samt statistik rörande dessa barn. Jag har också tittat på aktuella skrivelser till regeringen och 

artiklar rörande ämnet. 

 

Uppsatsen är indelad i en deskriptiv och en analytisk del. Först beskrivs aktuell lagstiftning 

och Sveriges internationella skyldigheter och åtaganden samt innebörden av ny lagstiftning i 

mottagandet av asylsökande m.fl. och problem som uppkommit under genomförandet av 

denna lag.  Även en beskrivning av Sveriges nationella lagstiftning för att möta landets 

internationella skyldigheter och åtaganden redogörs följt av en mindre undersökning av hur 

Migrationsverket, ankomstkommuner samt avtalskommuner upplever att det fungerar i 

dagsläget med den nya lagstiftningen. Avslutningsvis genomförs en analys av de områden 

som redovisats i uppsatsen.  
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2. Sveriges internationella skyldigheter och åtaganden 

Sverige har internationella resolutioner, konventioner och rekommendationer som landet 

åtagit sig att följa när det gäller mottagandet av ensamkommande barn, vilka behandlas i 

detta avsnitt. 

2.1 FN:s flyktingkommissariats (UNHCR:s) riktlinjer för mottagandet av 

ensamkommande barn 

FN:s flyktingkommissariat (United Nations´ High Commissioner for Refugees [UNHCR]) 

verkar bl.a. för förverkligandet av barnets rättigheter. Detta kommissariat verkar som ett 

självständigt, underordnat organ inom FN. Enligt stadgan för FN:s kommissariat från den 14 

december 1950 är dess primära ansvarsområden att ge flyktingar ett internationellt skydd samt 

söka varaktiga lösningar för dessa. Kommissariatet utarbetade 1997 riktlinjer
1
 för 

mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl.
2
 I dessa riktlinjer anges som en 

generell princip att i varje barns omvårdnad och skydd ska principen om ”barnets bästa” vara 

vägledande.
3
  

Hänsyn ska alltid tas till barnets åsikter och önskemål.4 Riktlinjerna anger vidare att det i varje 

land bör inrättas en organisation genom vilken det kan utses en representant för det 

ensamkommande barnet. Denna representant bör ha nödvändig kunskap om barns behov av 

omsorg samt bevaka flickan eller pojkens intressen och tillse att barnets rättsliga, sociala, 

medicinska och psykologiska behov tillgodoses under asylutredningen och fram till dess att 

en mer varaktig lösning av barnets situation uppnåtts.
5
  

 

 

                                                 
1
 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997. 

2
 Dessa riktlinjer utgör rekommendationer och är därför inte juridiskt bindande. För både UNHCR:s riktlinjer 

samt Barnkonventionen med Barnrättskommitténs rekommendationer gäller dock fortfarande den antagna 

Wienkonventionen från 1969 för traktaträtten om traktat (ett traktat är en bindande överenskommelse mellan två 

eller flera stater), där artikel 31 anger att ”En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse 

meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och 

syfte.”Alltså är medlemsstaterna skyldiga att tolka UNHCR:s riktlinjer, Barnkonventionen samt 

Barnrättskommitténs rekommendationer ärligt och i överrensstämmelse med den gängse meningen med dessa 

traktat. 
3
 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997.    

    Generella principer.     
4
 Ibid. Punkt 5.15. 

5
 Ibid. Punkt 5.7. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
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Personer som har hand om de ensamkommande barnen ska ha lämplig utbildning för detta så att 

de förstår dessa barns behov och har den kunskap som behövs för att hjälpa dessa barn på bästa 

sätt.6Alla barn, oavsett ålder ska ha rätt att söka asyl.
7
 I denna asylprocess bör barnet ges 

tillgång till ett juridiskt ombud samt representeras av en vuxen person som känner till dess 

bakgrund och kan försvara barnets intressen.
8
 

 

I avdelning 7 i riktlinjerna behandlas frågor om omvårdnaden, boendet, hälso- och sjukvård 

samt utbildning för de ensamkommande barnen. Barnen är särskilt berättigade till omvårdnad 

och skydd. De asylsökande barnen ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård som landets 

medborgare.
9
 Med hänsyn till barnets bästa bör de ensamkommande barnen som tagits om 

hand i en ny stat flyttas vidare så lite som möjligt
10

och syskon bör få bo tillsammans.
11

 Barn 

som kommer tillsammans med vuxna släktingar eller redan har sådana i landet bör i princip få 

bo med dem.
12

 Oavsett om de ensamkommande barnen bor i familjehem eller i särskilda 

boenden för asylsökande bör de regelbundet följas upp av professionell personal som kan 

trygga deras fysiska och psykiska hälsa.
13

 Barn har även rätt till utbildning och bör så fort 

som möjligt registreras och skrivas in vid en lämplig skolenhet.
14

 Asylsökande barn får inte 

hållas i fängsligt förvar eller liknande internering.
15

 

2.2 Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter 

Förenta nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter
16

 (barnkonventionen), antogs av 

FN:s generalförsamling 1989 och Sverige ratificerade konventionen utan förbehåll 1990. 

Samma år trädde konventionen i kraft i vårt land.  

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk lag. Bestämmelserna i konventionen utgör 

därför i sig inte svensk lag och domstolar och förvaltningsmyndigheter är inte direkt bundna 

av konventionen. De är däremot bundna att tolka de svenska författningarna i 

barnkonventionens anda.  

                                                 
6
 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997.  

  Avdelning 11. 
7
 Ibid. Avdelning 6. 

8
 Ibid. Punkt 8.3. 

9
 Ibid. Punkt 7.9. 

10
 Ibid. Punkt 7.2. 

11
 Ibid. Punkt 7.3. 

12
 Ibid. Punkt 7.4. 

13
 Ibid. Punkt 7.5. 

14
 Ibid. Punkt 7.8. 

15
 Ibid. Punkt 7.6. 

16
 Resolution 44/25, antagen av FN:s generalförsamling den 20 september 1989. 
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Även regering och riksdag har ett ansvar för att förpliktelserna enligt konventionen fullföljs 

samt att den svenska lagstiftningen anpassas efter konventionens krav. Staten har en 

skyldighet att ändra en lag som uttryckligen står i strid med en bestämmelse i 

barnkonventionen.
17

 Enligt artikel 4 i konventionen förbinder sig medlemsstaterna att vidta 

alla lämpliga lagstiftnings- administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter 

som erkänns i konventionen. I och med att Sverige skrivit under och ratificerat 

barnkonventionen har staten tagit på sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa 

bestämmelserna i konventionen.
18

 

Tanken att barn är egna individer med egna rättigheter och skyldigheter är grundläggande i 

barnkonventionen. Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper, förbudet mot 

diskriminering (artikel 2), principen om barnets bästa (artikel 3), rätten till liv och utveckling 

(artikel 6) och rätten att få framföra åsikter och få dem respekterade (artikel 12).
19

 De artiklar 

i barnkonventionen som är av särskild betydelse för mottagandet av ensamkommande barn är 

artiklarna 2, 3, 20 samt artikel 22: 

Artikel 2 föreskriver ett förbud mot diskriminering. Konventionsstaterna ska respektera och 

tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan 

någon typ av åtskillnad.
20

 

I artikel 3 finner man principen om barns bästa. Artikeln anger i punkt 1 att ”vid alla åtgärder 

som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ […]ska barnets bästa komma i 

främsta rummet”.
21

 Enligt andra punkten i artikel 3 i barnkonventionen åtar sig 

konventionsstaterna att ”tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 

för dess välfärd, […], och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder”. 

  

 

                                                 
17

 SOU 1996:115, s. 23. 
18

 Prop. 2005/06:46 s. 10.  
19

 Barnombudsmannen 2003, Barnkonventionen, http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55, (2008-04-10). 
20

 Resolution 44/25, Artikel 2. 
21

 Ibid. Artikel 3, punkt 1. 



 

 

7 

Vidare följer av punkt 3 i samma artikel att konventionsstaterna åtar sig att ”säkerställa att 

institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 

behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens 

antal, och lämplighet samt behörig tillsyn”.
22

 

Barns rätt till särskilt skydd och omvårdnad i de fall de av olika anledningar inte kan stanna 

kvar i sin hemmiljö garanteras i artikel 20 i konventionen. Staten har skyldighet att i enlighet 

med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant barn. Staten kan 

då placera barnet i fosterhem, ordna adoption eller institutionsplaceringar.
23

 

Artikel 22 i konventionen handlar specifikt om mottagandet av ensamkommande barn. Här 

garanteras flyktingbarnets rätt till lämpligt skydd och humanitärt bistånd oberoende av om 

barnet åtföljs av sina föräldrar eller annan person, eller om barnet kommer ensamt till staten.  

Konventionsstaterna ska även, på det sätt de finner lämpligt, skydda och bistå dessa barn samt 

i de fall där föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas ge barnet samma skydd 

som alla andra barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin hemmiljö av något skäl i 

enlighet med barnkonventionen. Med andra ord har ett barn som söker sin tillflykt inom en 

medlemsstats territorium rätt till samma skydd som barn som är medborgare i landet.
24

 

Barnets rätt till utbildning tas vidare upp i artikel 28 i konventionen.
25

 

2.3 FN:s barnrättskommitté 

Barnkonventionen har inga sanktionsmöjligheter kopplade till sig. Däremot övervakar FN:s 

barnrättskommitté staternas framsteg i arbetet med att genomföra barnkonventionen.
26

 Vart 

femte år är staterna skyldiga att rapportera till denna kommitté om vad de gör för att leva upp 

till barnkonventionens krav.
27

  Barnrättskommittén utfärdar rekommendationer utifrån dessa 

rapporter riktade till enskilda länder om hur barnkonventionens krav ska uppfyllas.
28

 

Kommittén utfärdar även allmänna rekommendationer som syftar till att ge staterna 

vägledning när det gäller genomförandet av konventionen.  

 

                                                 
22

Resolution 44/25Artikel 3, punkt 3. 
23

 Ibid. Artikel 20. 
24

 Ibid. Artikel 22. 
25

 Ibid. Artikel 28. 
26

 Ibid. Artikel 43. 
27

 Ibid. Artikel 44 p. 1 (b). 
28

 Ibid. Avdelning I Artikel 1. 
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2.3.1 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar om ensamkommande barn 

I juni 2005 utfärdade barnsrättskommittén en allmän kommentar gällande ensamkommande 

och separerade barn.
29

 Rekommendationerna och vägledningen gäller två kategorier av barn. 

Dessa är i första kategorin barn som är skilda från sina föräldrar, övriga anförvanter eller från 

någon annan vuxen som enligt lag eller sedvana ska ta hand om barnet. Den andra kategorin 

är de separerade barnen. Dessa är skilda från sina föräldrar och andra möjliga vårdnadshavare, 

men inte nödvändigtvis från andra anförvanter. Detta kan vara barn som kommer tillsammans 

med andra vuxna släktingar.
30

 

Staterna ska enligt barnrättskommittén ta emot ensamkommande barn grundat på särskilda 

principer. Dessa är att bl.a. statens åtaganden, jämlikt barnkonventionen ,ska omfatta alla barn 

som befinner sig på statens territorium samt alla barn under statens jurisdiktion. Om statens 

nationella lagstiftning kommer i konflikt med konventionen ska barnkonventionen ha 

företräde. Detta enligt artikel 27 i Wienkonventionen angående traktaträtten från 1969.
31

  

Ensamkommande barn ska vidare inte diskrimineras på något sätt och ska erbjudas skydd 

särskilt efter barnets ålder och/eller kön.
32

 Barnets bästa ska alltid vara vägledande i alla faser 

av mottagandet av de ensamkommande barnen samt i en barnvänlig och säker utredning som 

genomförs av kompetenta tjänstemän.
33

  

Detta gäller även när god man och juridiskt ombud tillsätts, vilket ska ske skyndsamt.
34

 Staten 

ska behandla all information om ensamkommande barn konfidentiellt samt se till att denna 

information inte används på ett sätt som kan skada barnets familjemedlemmar som 

fortfarande kan befinna sig i hemlandet.
35

 Beroende på barnets ålder ska han eller hon höras 

personligen innan beslut fattas om asyl och i oklara omständigheter ska barnets utsaga ge 

företräde.
36

 För skyddsbehoven för de ensamkommande barnen rekommenderar 

skyddskommittén att staterna ska prioritera identifieringen av barnen inom ramen för 

mottagandet för ensamkommande barn.  

                                                 
29

 CRC/GC/2005/6. 
30

 Ibid. Avdelning III. 
31

 Ibid. Avdelning IV a.  
32

 Ibid. Avdelning IV b . 
33

 Ibid. Avdelning IV c. 
34

 Ibid. Avdelning V b. 
35

 Ibid. Avdelning IV g. 
36

 Ibid. Avdelning IV e.  
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Detta ska ske genom en vetenskaplig, säker, barnvänlig och könsanpassad process.
37

 

Identitetsdokument ska sedan skyndsamt utfärdas.
38

 När barnet har identifierats ska en god 

man utses till dess att barnet nått myndig ålder eller lämnat landet.
39

  Omsorg och boende för 

ensamkommande barn ska i princip aldrig innebära frihetsberövande. Ensamkommande barn 

ska inte frihetsberövas enbart på grund av att de saknar tillstånd att befinna sig i landet. Om 

ett frihetsberövande är nödvändigt av andra skäl ska det användas som en sista lösning och 

minimal tid. Villkoren för ett sådant frihetsberövande ska anpassas till barnets bästa samt 

snarare utgöra omhändertagande och omsorg än ett fängsligt förvar.
40

  

När det gäller boendet för de ensamkommande barnen regleras detta i avdelning Vc, som 

refererar till barnkonventionens 20:e artikel om vilka olika alternativ för detta boende som 

finns, här anges även att barnen ska byta inkvartering så sällan som möjligt. Syskon ska få 

hållas tillsammans och staten ska tillåta boende hos eventuella släktingar i landet.
41

 Barnen 

ska vara skyddade mot våld och exploatering.
42

  Staterna ska vidare tillförsäkra tillgång till 

utbildning
43

 samt sjukvård till barnen under hela mottagningsprocessen.
44

 De 

ensamkommande barnen har vidare rätt till en levnadsstandard som är anpassad till deras 

fysiska, psykiska och intellektuella utveckling.  

Levnadsstandarden ska vara till barnens bästa möjliga hälsa med behandling av sjukdomar 

och rehabilitering.
45

 Staterna uppmanas även i rekommendationen att anordna specialiserad 

utbildning för alla som är involverade i mottagandet av och handläggningen av ärenden 

gällande ensamkommande barn. 
46

  

Kommittén uttalade slutligen att ett detaljerat och integrerat system för statistik om de 

ensamkommande barnen är en förutsättning för ett effektivt genomförande av dessa barns 

rättigheter.
47

 

 

                                                 
37

 CRC/GC/2005/6, Avdelning V a, A. 
38

 Ibid. Avdelning V a, D. 
39

 Ibid. Avdelning V b. 
40

 Ibid. Avdelning V c. 
41

 Ibid. Avdelning V c. 
42

 Ibid. Avdelning IV d. 
43

 Ibid. Avdelning V d. 
44

 Ibid. Avdelning V f. 
45

 Ibid. Avdelning V e. 
46

 Ibid. Avdelning VIII a. 
47

 Ibid. Avdelning VIII b. 
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2.3.2 Barnrättskommitténs rekommendationer efter Sveriges tredje rapport: 

År 2002 överlämnade Sverige sin tredje rapport
48

 till barnrättskommittén om de åtgärder och 

framsteg landet gjort för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter. 

Rekommendationerna från kommittén efter rapporten kom 2005 och denna
49

 tog upp 

mottagandet av ensamkommande barn.  

Kommittén rekommenderade att Sverige skulle vidta lämpliga och effektiva åtgärder för att 

säkerställa att principen om barnets bästa utgör grunden i handläggningen och besluten som 

gäller barn i asylärenden, bland annat genom ändringar i Migrationsverkets riktlinjer och 

förfaranden.
50

 Vidare noterade kommittén landets arbete för ensamkommande barn och för att 

förbättra kvalitén i mottagandet av dessa. Kommittén uttryckte dock en oro över den mycket 

långa asylprocessen, vilken kan ha negativa följder för barnets psykiska hälsa.
51 Kommittén 

ville att Sverige skulle fortsätta sina ansträngningar på detta område och tillförsäkra en 

samordnad insamling av information och statistik för att möjliggöra den insats som motsvarar 

behovet. Det rekommenderades även en fortsatt förbättring av utbildningen av de 

yrkesgrupper som arbetar med och för de ensamkommande, asylsökande barnens rättigheter.
52

 

2.3.3 Sveriges fjärde rapport till barnrättskommittén 

År 2007 lämnade Sverige in sin fjärde rapport
53

 till barnrättskommittén om 

barnkonventionens genomförande i landet under 2002-2007. I denna rapport refereras det 

frekvent till kommitténs kommentar till den föregående rapporten och vad Sverige vidtagit för 

åtgärder för att fullfölja barnrättskommitténs rekommendationer. En kommentar från 

barnrättskommittén angående denna fjärde rapport väntas komma under år 2009. 

När det gäller ensamkommande barn uttalades i denna fjärde rapport att barnperspektivet är 

tydliggjort i Migrationsverkets riktlinjer och förfaranden samt att barnärenden är prioriterade 

av verket. Målet när det gäller ensamkommande barn är att ett beslut ska fattas inom tre 

månader medan övriga ärenden beräknas ta sex månader för ett beslut.
54

 

                                                 
48 

Svenska regeringens tredje rapport till FN:s barnrättskommitté 2002, Om åtgärder och framsteg för att  

   förverkliga konventionen om barnets rättigheter. 
49

 CRC/C/15 Tillägg 248. 
50

 Ibid. Avdelning 22. 
51

 Ibid. Avdelning 39. 
52

 Ibid. Avdelning 40. 
53

 Svenska regeringens fjärde periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté, om arbetet med barnkonventionen 

    under 2002-2007. 
54

 Ibid. Avsnitt 74. 
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 Förändringarna i lagstiftningen när det gäller mottagandet av ensamkommande barn nämndes 

i rapporten. Lagförändringen innebar att ansvaret överfördes för ensamkommande barns 

boende från Migrationsverket till kommunerna från den 1 juli 2006. Detta för att stärka 

skyddet för ensamkommande barn. Kommunerna, med sin erfarenhet och kompetens, ansågs 

bättre lämpade att ta hand om barnen än Migrationsverket. Verkets roll renodlades samtidigt 

till att främst utreda och bedöma ansökningar om uppehållstillstånd. Migrationsverket har 

fortfarande kvar ett övergripande ansvar och tecknar överenskommelser med kommunerna 

om boende och omvårdnad inom ramen för mottagandet av ensamkommande barn. Även 

problemen med införandet av den nya lagen nämndes och förklarades bero på den korta 

förberedelsetiden för kommunerna i kombination med en kraftig ökning av antalet 

asylsökande barn. Detta fick till följd att inte tillräckligt många kommuner tecknat 

överenskommelser med Migrationsverket om mer permanenta boendeplatser. I sin tur har 

detta lett till problemet att det i dagsläget finns alltför många barn kvar i tillfälliga boenden i 

de så kallade ankomstkommunerna.
55

 Regeringen hade infört insatser för att åtgärda dessa 

problem, vilka redovisas i avsnitt 6.2.2. i denna uppsats. Regeringens vårbudget för 2007 

innehöll satsningar för att Migrationsverket skulle dimensioneras för att kunna möta det ökade 

antalet asylsökande samt för att klara de uppsatta handläggningstiderna.  

 

Som en följd av att fler personer i dag söker asyl i Sverige än vad regeringen tidigare beräknat 

föreslogs att anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande m.fl. ökades 

2007. Detta skulle möjliggöra utbetalning av ersättningar till asylsökande samt till kommuner 

och landsting för bl.a. sjukvård och skola.
56

 

 

2.4 Europeiska Unionens lagstiftning 

2.4.1 Resolution EGT C 274 19.09.1996 om minimigarantier vid handläggning av 

asylärenden 

1995 antog Europeiska unionens råd en resolution om minimigarantier vid handläggning av 

asylärenden.
57

 I denna resolution anges att Medlemsstaten skall vidta åtgärder så att 

asylsökande omyndiga utan medföljande vårdnadshavare företräds av en organisation eller av 

en utsedd ansvarig vuxen, om den nationella lagstiftningen inte ger dem rättskapacitet.  

                                                 
55

 Svenska regeringens fjärde periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté, om arbetet med barnkonventionen 

    under 2002-2007, Avsnitt 234. 
56

 Ibid. Avsnitt 237. 
57

 EGT C 274 19.09.1996. 
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Under den personliga intervjun kan en omyndig utan medföljande vårdnadshavare biträdas av 

den vuxna person eller av de företrädare för en organisation som avses ovan. Dessa personer 

ska även bevaka den omyndiges intressen.
58

 

 

2.4.2  Resolution EGT C 221 19.07.1997 om underåriga medborgare i tredje land utan 

medföljande vuxen. 

Den 29 juni 1997 antog rådet vidare en resolution
59

 om underåriga medborgare i tredje land 

som är yngre än 18 år och anländer till medlemsstaternas territorium utan sällskap av en 

vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för barnet och så länge de inte tas om hand av en 

sådan person. Denna resolution kunde vidare tillämpas på underåriga medborgare i tredje land 

som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha rest in i en medlemsstats territorium. Dessa 

två kategorier av underåriga benämns i resolutionen som ”underåriga utan medföljande 

vuxen”.
60

 

 

I avdelning 3 i denna resolution anges minimigarantier för alla barn inom dessa två 

kategorier. Bl.a. ska medlemsstaterna så snart som möjligt tillse att den underårige får en 

adekvat företrädare genom en förmyndare, en företrädare för en nationell organisation som 

ansvarar för barnets vård och välfärd eller en annan lämplig företrädare.
61

 En förmyndare som 

utses för den underårige bör i enlighet med nationell lag säkerställa att barnets behov, såsom 

rättsliga, sociala, medicinska eller psykologiska, tillgodoses på ett vederbörligt sätt.
62

 Den 

underårige bör även ges tillgång till det allmänna utbildningsväsendet.
63

 Barnet bör få lämplig 

medicinsk vård som tillgodoser dess omedelbara behov och särskild medicinsk vård bör 

vidare ges till underåriga som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande, övergrepp, 

tortyr eller någon annan omänsklig eller förnedrande behandling, bestraffning eller väpnad 

konflikt. 
64

  

 

 

 

 

                                                 
58

 EGT C 274 19.09.1996, Sid. 13-17, avsnitt V, punkterna 26 & 27. 
59

 EGT C 221 19.07.1997. 
60

 Ibid. Sid.23-27. 
61

 EGT C 221 19.07.1997, Artikel 3.4. 
62

 Ibid. Artikel 3.5. 
63

 Ibid. Artikel 3.6. 
64

 Ibid. Artikel 3.7. 
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Vidare bör varje underårig utan medföljande vuxen ha rätt att ansöka om asyl, men 

medlemsstaterna kan dock förbehålla sig rätten att kräva att en minderårig inte kan ansöka om 

asyl i staten utan biträde av en förmyndare, en särskilt utsedd vuxen företrädare eller 

institution.
65

 Under asylförfarandet bör medlemsstaten placera underåriga utan medföljande 

vuxen hos vuxna släktingar, i ett familjehem eller på ett mottagningscentrum som är särskilt 

anpassat för underåriga.
66

 Sextonåriga eller äldre underåriga asylsökande utan medföljande 

vuxen får medlemsstaterna placera i mottagningscentrum för vuxna asylsökande.
67

 

 

2.4.3  Direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i 

medlemsstaterna 

Europeiska unionens råd antog även senare ett direktiv om miniminormer för mottagandet av 

asylsökande i medlemsstaterna
68

. Detta direktiv berör i vissa delar ”underåriga utan 

medföljande vuxen”. 

 

Direktivet föreskriver att hänsyn till barnets bästa i första hand ska tas när medlemsstaterna 

genomför bestämmelser som gäller underåriga i direktivet.
69

 Vidare föreskrivs det att när 

dessa barn lämnar in en asylansökan ska de från den tidpunkt de tillåts resa in på territoriet 

fram till dess att de måste lämna den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas, tas 

emot hos vuxna släktingar, hos fosterfamilj, i förläggningar som utformats särskilt för 

underåriga eller i annan typ av inkvartering som är lämplig för underåriga.
70

  I direktivet 

föreskrivs vidare att medlemsstaterna så snabbt som möjligt skall vidta åtgärder för att se till 

att underåriga utan medföljande vuxen företräds på ett tillfredsställande sätt av en förmyndare 

eller vid behov en organisation som skall ansvara för de underårigas vård och välfärd.
71

  

 

Även i detta direktiv stadgas det att medlemsstaterna får placera underåriga utan medföljande 

vuxen som är 16 år eller äldre i förläggningar för vuxna asylsökande. Vidare stadgas att 

syskon skall hållas samman i möjligaste mån, varvid man skall beakta den berörde 

underåriges bästa, särskilt åldern och mognadsgraden.  

                                                 
65

 EGT C 221 19.07.1997, Artikel 4.1. 
66

 Ibid. Artikel. 4, stycke 1, punkt 4. 
67

 Ibid. Artikel. 4, stycke. 2. 
68

 Direktiv 2003/9/EG. 
69

 Direktiv 2003/9/EG, Artikel 18 punkt 1. 
70

 Ibid. Artikel.19 punkt 2. 
71

 Ibid. Artikel 19 punkt 1. 
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De underåriga ska även byta inkvartering så sällan som möjligt.
72

 Medlemsstaterna skall se 

till att de sökande får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone ska innefatta 

akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar.
73

De ska även bevilja underåriga barn 

till asylsökande och underåriga asylsökande tillträde till utbildningsväsendet på liknande 

villkor som medborgarna i värdmedlemsstaten så länge en utvisningsåtgärd mot dem eller 

deras föräldrar inte har verkställts.
74

 Personal som arbetar med underåriga utan medföljande 

vuxen skall ha fått eller erhålla lämplig utbildning om underårigas behov.
75

 

 

Den 30 januari 2003 tillsattes en utredning
76

 vars syfte var att överväga om 

författningsändringar var nödvändiga i Sverige för att uppfylla de krav som ställs i direktivet 

om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna. Denna utredning 

konstaterade att det svenska mottagandet av asylsökande föreföll uppfylla de krav som ställs i 

direktivet. Utredningen lämnade dock några förslag för att lagfästa vad som redan utgjorde 

praxis i mottagandet i Sverige.  

Dessa förslag var bland annat en lag om hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande 

m.fl. Landstinget skulle då erbjuda all sådan vård till asylsökande utlänningar under 18 år 

enligt de regler som gäller för den som är bosatt i vårt land.
77

 Det föreslogs även i direktivet 

att det skulle införas en bestämmelse med innebörden att barn utan medföljande vuxen skulle 

byta inkvartering så sällan som möjligt samt att dessa barn skulle erbjudas plats på 

förläggning som är särskilt avsedd för dem.
78

 

Dessa föreslagna ändringar har genomförts genom förordningen 2005:16 vilken trädde i kraft 

5 februari 2005. Detta står nu i förordning 1994:361 om mottagande av asylsökande m.fl. som 

ger föreskrifter om mottagandet av asylsökande m.fl. i anslutning till lag 1994:137.
79

 

 

 

 

                                                 
72

 Direktiv 2003/9/EG, Artikel 19 punkt 2. 
73

 Ibid. Artikel 15 punkt 1. 
74

 Ibid. Artikel 10 punkt 10. 
75

 Ibid. Artikel 19 punkt 4. 
76

 SOU 2003:89. 
77

 Ibid. Sid. 199 ff. 
78

 Ibid. Sid 240 ff. 
79

 1 § Förordning om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:361). 
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2.4.4. Sammanfattning av Sveriges internationella skyldigheter och åtaganden  

Sveriges internationella förpliktelser och skyldigheter gällande mottagandet av 

ensamkommande, asylsökande barn som redovisats i detta kapitel har vissa återkommande 

punkter. Dessa är: 

 Barnets bästa ska vara vägledande i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
80

 

 Barnet har rätt att komma till tals
81

 

 Ett juridiskt ombud ska skyndsamt tillsättas
82

 

 De ensamkommande barnen ska placeras i fosterhem eller institution om de inte 

adopteras.
83

 

 Boende hos eventuella släktingar i landet ska tillåtas
84

  

 Syskon ska hållas samman
85

 

 Det ensamkommande barnet ska garanteras omvårdnad samt hälso- och sjukvård
86

  

 Utbildning ska garanteras de ensamkommande barnen
87

 

 Barnet ska byta inkvartering så sällan som möjligt efter deras ankomst till landet
88

 

 Personal som har hand om barnet ska ha lämplig utbildning för detta
89

 

                                                 
80

 Se 2003/09/EG ;Artikel 18, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied 

    Children Seeking Asylum,; Generella principer, Resolution 44/25; Artikel 3 samt CRC/GC/2005/6;  

    Avdelning IV c. 
81

 Se Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking   

   Asylum; Punkt 5.15, Resolution 44/25; Artikel 12 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning IV e. 
82

 Se EGT C 274 19.09.1996; Avsnitt V punkterna 26 & 27, EGT C 221 19.07.1997;Artikel 3.4,   

    2003/9/EG,;Artikel 19 punkt 1, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied 

    Children Seeking Asylum,; Punkt 8.3 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V b.  
83

 Se EGT C 221 19.07.1997; Artikel stycke 1 punkt 4, 2003/9/EG; Artikel 19 punkt 2, Guidelines on  

    Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking  Asylum; Punkt 7.5, Resolution 

    44/25; Artikel 20 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V c. 
84

 Se 2003/9/EG; Artikel 4 stycke 1punkt 4, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with  

   Unaccompanied Children Seeking Asylum; Punkt 7.4, samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V c. 
85

 Se 2003/9/EG; Artikel 9 punkt 2, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with  

   Unaccompanied Children Seeking Asylum; Punkt 7.3 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V c. 
86

 Återfinns i EGT C 221 19.07.1997;Artikel 3.5 & 3.7, 2003/9/EG; Artikel 15 punkt 1, Guidelines on  

    Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking  Asylum; Punkt 7.9, Resolution 

    44/25; Artikel 3 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V e & V f. 
87

 Se EGT C 221 19.07.1997; Artikel 3.6, 2003/9/EG; Artikel 10 punkt 10, Guidelines on Policies and  

   Procedures in dealing with Unaccompanied  Children Seeking Asylum,; punkt 7.9, Resolution 44/25; Artikel  

  28 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V d. 
88

 Se 2003/9/EG; Artikel 19 punkt 2, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with  

   Unaccompanied Children Seeking  Asylum; Punkt 7.2 samt CRC/GC/2005/6; Avdelning V c. 
89

 Se 2003/9/EG; Artikel 19 punkt 4, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with  

   Unaccompanied Children Seeking  Asylum; Avdelning 11, , Resolution 44/25; Artikel 3 punkt 2 samt  

   CRC/GC/2005/6; Avdelning VIII a. 
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3. Nuvarande svensk reglering angående mottagandet av 

ensamkommande barn mot bakgrund av landets internationella 

åtaganden och skyldigheter 

I detta avsnitt redovisas hur de olika punkterna i föregående avsnitt (2.4.4.) täcks upp av 

Sveriges nationella lagstiftning. Den svenska lagstiftning som i huvudsak tillämpas i 

mottagandet av ensamkommande barn är lag om mottagande av asylsökande m.fl., 

socialtjänstlagen, utlänningslagen, lag om god man för ensamkommande barn, förordning om 

mottagande av asylsökande m.fl. samt förordning om utbildning, förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg för asylsökande m.fl. Även Migrationsverkets riktlinjer nämns i detta 

avsnitt. 

 

3.1. Barnets bästa  

När det gäller åtgärder som rör barn, står det angivet i socialtjänstlagen att det särskilt skall 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver
90

.  I utlänningslagens 1 kap. 10 § stadgas att 

barns hälsa, utveckling och bästa i övrigt särskilt skall beaktas i ärenden som rör barn.
91 

 Det 

anges i förarbetena till denna bestämmelse att den skulle få betydelse bl.a. när det gäller att 

bedöma om det finns tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd.  Barns utsatta 

situation skall vara av särskild betydelse när de humanitära skälen bedöms.
92 

Asylärenden 

som gäller ensamkommande barn har alltid förtur på Migrationsverket, för att väntetiden ska 

bli så kort som möjligt.
93 

Barn får beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 

omständigheter även om de sakförhållanden som kommer fram inte har samma allvar och 

tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.
94

 

 

3.2. Rätt att komma till tals 

I 3 kap. 5 § andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att när en åtgärd rör ett barn ska 

barnets ställning så långt det är möjligt klarläggas och hänsyn ska även tas till barnets vilja 

med beaktande av dess ålder och mognad.
95

 

                                                 
90

 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
91

 1 kap. 10 § Utlänningslagen (2005:716). 
92

 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer Sid. 78. 
93

 Migrationsverket 2008, Ensamkommande barn och ungdomar. Se bilaga 3. 
94

 5 kap. 6 § Utlänningslagen (2005:716).  
95

 Ds 2004:54 Sid. 45. 
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Vidare anges i utlänningslagen att när frågor om tillstånd och ett barn berörs av ett beslut i 

ärendet ska, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn som ska tas till det barnet har 

sagt är så som barnets ålder och mognad motiverar.
96

 

3.3. Juridiskt ombud  

Överförmyndaren i den nya kommunen underrättas om att barnet befinner sig i kommunen, 

varefter god man förordnas för barnet. I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode 

mannen agera som både förmyndare och vårdnadshavare för barnet. På detta sätt får barnet en 

företrädare som på ett heltäckande sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för 

barnets bästa.
97 

 

Ansökan om god man görs av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där 

barnet vistas.
98

 Bestämmelserna om god man för ensamkommande barn finns i lag om god 

man för ensamkommande barn
99

 och genom hänvisningar i denna lag utnyttjas även en stor 

del av föräldrabalkens regler om god man.
100

 God man ska förordnas om barnet vid 

ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen skall i vårdnadshavares och 

förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. 

God man ska även förordnas om barnets föräldrar eller en annan vuxen person som får anses 

ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått 

uppehållstillstånd här, på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör 

att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden.
101

 

 

Riskerar barnet att avvisas skall ett offentligt biträde förordnas för barnet, om det inte måste 

antas att behov av biträde saknas. Det offentliga biträdet blir utan särskilt förordnande det 

ensamkommande barnets ställföreträdare i ärendet om uppehållstillstånd, om det inte 

förordnats en god man för barnet.
102

 

 

 

                                                 
96

 1 kap. 11 § Utlänningslagen (2005:716).   
97

 Migrationsverket 2008, Ensamkommande barn och ungdomar. Se bilaga 3. 
98

 Ibid. 3 §. 
99

 Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). 
100

 Se 4 §, 5 § 3 p., 10-12 §§ Lag om god man för ensamkommande barn(2005:429).  
101

 2 § Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). 
102

 Prop. 2005/06:46 s. 29. 
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3.4. Placering i fosterhem eller institution  

Ankomstkommunerna Solna, Sigtuna, Malmö och Mölndal är från och med den 1 juli 2006 

skyldiga att anordna tillfälligt boende för de ensamkommande barnen. Med tillfälligt boende 

avses boende i avvaktan på bland annat Migrationsverkets initiala åtgärder vid upptagande av 

asylansökan, anvisning av kommun där barnet ska bo, transport till anvisad kommun samt, i 

förekommande fall, åldersutredning.
103

 

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande barn ansvarar sedan för barnens boende och omvårdnad. För detta får 

kommunerna ersättning av staten. Socialnämnden i vistelsekommunen ansvarar för 

utredningen om de ensamkommande barnens behov samt att besluta om lämpligt boende. 

Detta boende kan vara ett hem för vård eller boende, dvs. ett hem som är särskilt inrättat för 

mottagande av ensamkommande barn, eller ett hem för vård eller boende som redan finns till 

för andra barn. Socialnämnden beslutar slutligt om barnets boende enligt 6 kap. 1 och 6 §§ 

socialtjänstlagen.
104

  I socialtjänstlagen (2001:453), socialtjänstförordningen (2001:937) och 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) finns de bestämmelser som är 

tillämpliga för dessa typer av boenden.
105

 Varje kommun ansvarar enligt 6 kap. 2 § i 

socialtjänstlagen för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för 

enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet.  

När barn omhändertagits för vård enligt 6 kap. 6 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden 

medverka till att barnen får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden.
106

 

 Om ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ vill driva t.ex. 

ett hem för vård eller boende eller ett hem för viss annan heldygnsvård så erfordras 

länsstyrelsens tillstånd.
107

 Det är också länsstyrelsen som har tillsyn över den socialtjänst som 

kommunerna inom länet svarar för.
108

 

 

                                                 
103

 Migrationsverket 2006, Överföring av mottagande av asylsökande ensamkommande barn till kommunerna.  

      http://ux17.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=22537&view=1.(2008-04-17). 
104

 Prop. 2005/06:46 s. 29. 
105 

Migrationsverket, 2008, Ensamkommande barn och ungdomar. Se bilaga 3. 
106

 6 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). 
107

 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
108

 Ibid. 13 kap. 2 §. 
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3.5. Boende hos eventuella släktingar ska tillåtas   

När ett barn skall placeras i ett familjehem skall det i första hand alltid övervägas om barnet 

kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, barnets bästa ska i dessa situationer 

alltid beaktas.
109

 Socialnämnden har det sammanhållande ansvaret för att barnet får 

nödvändiga socialtjänstinsatser under hela placeringstiden.
110

 

3.6. Syskon ska hållas samman  

 
I förordning om mottagande av asylsökande m.fl.

111
 anges det att när Migrationsverket 

erbjuder utlänningar som avses i 1 § stycket punkt 1 och 2 i lag om mottagande av 

asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om utlänningarna samtycker till det, se 

till att familjer i största möjliga utsträckning hålls samman.
112

 

3.7. Omvårdnad samt hälso- och sjukvård på samma villkor som landets 

medborgare 

Hälso- och sjukvården underrättas om barnets ankomst i kommunen. Det åvilar socialtjänsten 

i den kommun där barnet vistas att utan dröjsmål utreda barnets behov av insatser enligt  

11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen.
113

 Kommunernas arbete med barn och unga regleras 

särskilt i socialtjänstlagens femte kapitel. Enligt 5 kap. 1 § i socialtjänstlagen skall 

socialnämnden verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden 

samt främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling 

hos barn och ungdom.
114

 

Alla asylsökande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn 

i det svenska samhället. Landstingen får ersättning av staten för att ge barnen den vård de 

behöver, såväl den fysiska som den psykiska.
115

 Socialnämnden ska även med särskild 

uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till ogynnsam 

utveckling och sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det 

skydd och stöd samt vård och fostran som de behöver.
116

 

                                                 
109

 6 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). 
110

 Ibid. 16 kap. 2 §. 
111

 Förordning om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:361). 
112

  2 c § Förordning om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:361). 
113

 Prop. 2005/06:46 s. 29. 
114

 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
115 

Migrationsverket, 2008, Ensamkommande barn och ungdomar. Se bilaga 3. 
116

 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
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3.8. Utbildning  

Skolväsendet underrättas om barnets ankomst i kommunen och socialnämnden ska då verka 

för att barnen får lämplig utbildning.
117

 Vidare ges i förordningen om utbildning, 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
118

 föreskrifter om 

utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som anses som 

ensamkommande enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl.
119

 Dessa asylsökande barn 

ska anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den 

obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är 

bosatta i Sverige.
120

 Barnen ska även erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på 

samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.
121

 Barnen ska likaså erbjudas utbildning i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i 

Sverige.
122

  

Barnen ska tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras 

personliga förhållanden. Detta bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige.
123

 

Utbildningen ska sedan bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och 

förutsättningar.
124

  

Vistelsekommunen ska vidare svara för att utbildning, förskoleverksamhet och barnomsorg 

enligt förordningen om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande 

kan komma till stånd.
125

 

3.9. Byte av inkvartering 

En överflyttning av ett ensamkommande barn till en annan kommun ska kunna ske först om 

kommunerna är ense om att överflyttning bör ske. Kan de berörda kommunerna inte komma 

överens kan länsstyrelsen besluta i frågan om överflyttning.  

                                                 
117

 Ibid. 6 kap. 7 §. 
118

 Förordning om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.   

     (2001:976). 
119

 Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). 
120

 2 § Förordning om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.         

     (2001:976). 
121

 Ibid. 7 §. 
122

 Ibid. 3 §. 
123

 Ibid. 4 §. 
124

 Ibid. 5 §. 
125

 Ibid. 8 §. 
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Överflyttning skall ske om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra 

kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och 

omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Om en kommun påbörjat en utredning kring 

ett barn skall denna utredning slutföras och beslut fattas även om barnet byter 

vistelsekommun enligt 11 kap. 4 § socialtjänstlagen.
 126

 Kapitel 16 i socialtjänstlagen reglerar 

frågor om bl.a. överflyttning av ärenden. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet 

överflyttas enligt 16 kap. 1 § i socialtjänstlagen.
127

 

3.10. Personal som har hand barnet ska ha lämplig utbildning för detta 

Det är särskilda barnhandläggare på Migrationsverket som utreder barnens asylärenden.
128

 

För utförande av socialnämndens uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras.
129

  Av 11 kap. 2 § i socialtjänstlagen framgår att socialnämnden, vid en utredning om 

barns eventuella behov av skydd och stöd, får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 

kontakter som behövs för utredningen.
130
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4.  Framväxten av lagändringen i lag om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till lagändringen av lag om mottagande av 

asylsökande m.fl. samt de problem och brister som fanns i denna lag innan ändringen 2006. 

Även de förändringar som slutligen trädde i kraft i den nya lagstiftningen behandlas. 

 

4.1. Bakgrund till lagändringen 

 Lagändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. nämns i Sveriges fjärde rapport
131

 

till barnrättskommittén. Denna lagändring (2006:177) började med att den svenska regeringen 

i februari 2002 gav Socialstyrelsen och Migrationsverket i uppdrag att lämna förslag på 

förbättringar avseende mottagandet av asylsökande barn som kommer till Sverige utan 

föräldrar, lämnats utan ställföreträdare efter ankomsten eller enligt någon annan som enligt 

lag eller sedvänja trätt i föräldrarnas ställe. Dessa två myndigheter redovisade sina förslag på 

dessa förbättringar i en rapport i juni 2002.
132

  

 

Regeringskansliet ansvarade för den fortsatta beredningen av frågan genom en 

interdepartemental arbetsgrupp. Denna grupp hade som syfte att förbättra mottagandet för 

ensamkommande flyktingbarn och de utarbetade en departementspromemoria med namnet 

Förbättringar i mottagandet av barn som kommer till Sverige utan medföljande legal 

vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn).
133

 

 

Frågan om Migrationsverket skulle fortsätta ha ansvaret för att ta emot ensamkommande 

flyktingbarn hade redan tidigare varit föremål för överväganden. Bakgrunden för uppdraget 

med Migrationsverkets och Socialstyrelsens rapport var bl.a. att det ansågs finnas oklarheter 

om ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn.
134

 

  

                                                 
131

 Svenska regeringens fjärde periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté, om arbetet med barnkonventionen 

     under 2002-2007. 
132 Migrationsverket, Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen, m.fl. 2002, Förbättringar i mottagandet 

      av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k.   
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4.2. Problem och brister i lag om mottagande av asylsökande m.fl. innan 

lagändringen 

I myndigheternas rapport
135

 konstaterades det att det rådde oenighet mellan Migrationsverket 

och kommunerna i landet om vem som ansvarade för de ensamkommande barnen som 

anlände till Sverige. Vidare konstaterade de två myndigheterna att kommunerna hade det 

övergripande ansvaret för att barn och unga skulle kunna växa upp under goda förhållanden.
 

Detta ansvar gällde för alla barn som vistades i landet oavsett medborgarskap. Med detta 

anförde myndigheterna vidare att utgångspunkten borde vara att ensamkommande barn skulle 

behandlas på samma sätt som andra barn som vistades i kommunen.
 136

 

 

I rapporten föreslås att Migrationsverkets ansvar skulle inskränkas till att utföra asylutredning 

eller motsvarande. Myndigheten skulle sedan sluta avtal med kommuner som skulle få i 

uppdrag att ansvara för de ensamkommande flyktingbarnen. Med detta skulle 

Migrationsverket utreda om förutsättningar förelåg för att barnet skulle få stanna i landet, 

medan övrigt ansvar skulle falla på socialnämnden. Denna myndighet skulle utreda barnens 

behov och sörja för boende, omvårdnad och bistånd i andra former. Detta skulle medföra en 

renodling och ett förtydligande av Migrationsverkets och kommunernas roller som i sin tur 

skulle stärka de ensamkommande barnens rättssäkerhet eftersom asylutredningen och 

socialtjänstens utredning då hålls åtskilda.  Avtalskommunerna skulle skapa boendeenheter 

som är särskilt anpassade för dessa barns behov och ha ständig beredskap för mottagande av 

ett varierat antal barn med olika bakgrund.
137

  

 

Riksdagens revisorer författade även de en rapport efter att ha genomfört två 

informationsmöten med svenska kommunförbundet och Migrationsverket om deras 

mottagande av ensamkommande barn.
138

 Även denna rapport visade att det rådde oenighet 

mellan Migrationsverket och kommunerna när det gällde ansvarsfördelningen dem emellan.
139

  

Riksdagens revisorer bedömde det som att ingen av dessa två myndigheter hade följt gällande 

lagar. Detta pga. att Migrationsverket hade tagit emot asylsökningar från minderåriga, som 

egentligen skulle inges av en behörig ställföreträdare för barnet.  

                                                 
135

 Migrationsverket, Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen, m.fl. 2002, Förbättringar i mottagandet  

      av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k.  

      ensamkommande barn), redovisning av regeringsuppdrag juni 2002. 
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Anledningen till att Migrationsverket gjorde detta var att de ansåg att kommunerna inte tog 

sitt ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen. Migrationsverket slutade sedan att göra 

detta vilket i sin tur ledde till nya problem eftersom kommunerna, trots sina skyldigheter att ta 

hand om de ensamkommande barnen, inte ansåg sig ha råd eller praktiska möjligheter att göra 

detta. Barnen har då i alla fall beretts boende av Migrationsverket istället för hos kommunerna 

vilket gjort att kommunerna ofta ansett sig inte ha ansvar för dessa barn. Kommunerna har då 

inte utrett barnens behov av vård enligt socialtjänstlagen. Till följd av detta har många barn i 

praktiken inte fått den vård som de har rätt till enligt socialtjänstlagen.
140

 Avslutningsvis 

konstaterade riksdagens revisorer att det fanns fog för kritik mot både Migrationsverket och 

kommunerna för att de inte tidigare tagit initiativ till lämpliga reformer och ersättningssystem 

för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Revisorerna betonade behovet av att de 

ensamkommande barnens boende skulle ges tillsyn regelbundet och tillräckligt ofta.
141

 

 

I proposition 2005/06:46 bedömde regeringen att ensamkommande barn som söker asyl eller 

beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd fortsättningsvis skulle tas emot och 

beredas boende av en kommun som gjort en överrenskommelse med Migrationsverket.  

Däremot skulle Migrationsverket fortsätta ha det övergripande ansvaret för dessa barn och då 

få i uppdrag att sluta överrenskommelser med kommunerna om mottagandet av 

ensamkommande barn.
142

 Skälen för att regeringen ville att boendet för de ensamkommande 

barnen i fortsättningen skulle tillhandahållas av kommunerna inom ramen för socialtjänsten 

var att de ansåg att denna myndighet hade en lång erfarenhet av vård och omsorg om barn. 

Socialtjänsten hade då förvärvat en stor grundläggande kompetens inom området vilket gjorde 

dem mer lämpliga att ta hand om ansvaret för asylsökande ensamkommande barn. Regeringen 

hänvisade även till Migrationsverkets och Socialstyrelsens rapport, Förbättringar i 

mottagandet av barn som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 

ensamkommande barn), där dessa myndigheter uttalade att en sådan här ny ordning skulle 

renodla ansvarsfördelningen mellan stat och kommun till det bättre. En annan fördel är att 

Migrationsverket inte längre skulle ha sin dubbla roll som både beslutsfattare och vårdare. 

Den nya lagen skulle vidare medföra att barnen fullt ut skulle erhålla de stödinsatser som 

socialtjänsten kan erbjuda.  

                                                 
140

 Riksdagens revisorers informationsrapport 2002/03:5, Ensamkommande barn, Sid 22 ff. 
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Även normaliseringsprincipen, som innebär att samma regler bör gälla för samtliga barn som 

vistas i vårt land, nämndes av regeringen som ett skäl för att kommunerna skulle ta över de 

ensamkommande barnens boende och omvårdnad. Med den nya lagen skulle alla barnen 

omfattas av samma sociala omvårdnadssystem så långt som det var möjligt.
143

 

 

De kommuner som ansvarar för boendet för de ensamkommande barnen skulle underkastas 

länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen. Detta gäller oavsett om boendet 

anordnas direkt i kommunal regi eller av privata underentreprenörer. Migrationsverket skulle 

däremot även fortsättningsvis kunna bereda boende för ensamkommande asylsökande barn 

vid verkets boenden i väntan på att en kommun som verket slutit avtal med kunde ordna 

boende för barnet. 
144

 

 

4.3. Förändringarna i lagstiftningen efter lagändringen  

Enligt riksdagens beslut
145

 föreskrevs det att 1, 2 och 3 §§ lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl. skulle ändras. Lag 2006:177 skulle tillkomma och förändra dessa 

paragrafer;  

 

I 1 § tillkom ett stycke som hänvisar till att det i 2 och 3 §§  finns särskilda bestämmelser om 

mottagande av barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses trätt i föräldrarnas ställe, eller 

som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande barn).
146

 

Vidare tillkom ett stycke i 2 § som säger att en kommun får anordna boenden för de 

ensamkommande barn som specificerades i första paragrafen ovan. När det gäller 

förläggningar för dessa barn gäller det som står i 14 och 15§ §.
147

 Här anges bl.a. att 

utlänningar som inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning.
148
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Den 3 § i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omarbetades och uttalar att de 

utlänningar som avses i 1 § första stycket punkt 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas 

plats på en förläggning. Detta gäller dock inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § 

första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som 

skall ordna boendet. Migrationsverket ska då anvisa en kommun som har träffat 

överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn. Detta gäller om det 

inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en 

kommun skall barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § 

socialtjänstlagen (2001:453).
149

 Denna paragraf i socialtjänstlagen uttalar att det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp de behöver.
150

 Vidare anges i 3 § att om en utlänning som har rätt att bli anvisad en 

förläggning inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en sådan, ska han eller hon ändå 

registreras vid en sådan. Alla asylsökande, ensamkommande barn ska även de registreras vid 

en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
151
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5. Ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och 

avtalskommunerna efter lagändringen 

I detta avsnitt beskrivs hur ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och kommunerna 

ser ut efter den genomförda lagförändringen i lag om mottagandet av asylsökande m.fl. 

 

5.1 Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen för de ensamkommande barnen. Detta 

innebär att verket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör 

ekonomiskt bistånd och återvändande. I Migrationsverkets uppdrag ingår även att teckna 

överenskommelser med kommuner om mottagande av de ensamkommande barnen och att 

anvisa nyanlända barn till en kommun. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer 

till Sverige ser Migrationsverket till att barnet får komma till en mottagningskommun. 

Kommunerna i anslutning till de stora inreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö 

(Sigtuna, Solna, Malmö och Mölndal) tar vid behov emot barnen i tillfälliga boenden. 
152

  

 

Migrationsverkets ansvar gentemot asylsökande ensamkommande barn och ungdomar innebär 

att Migrationsverket ska:  

 Ta emot och pröva ansökan om asyl.  

 I förekommande fall göra åldersbedömningar.  

 Efterforska barnens vårdnadshavare. 

 Handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen.  

 Arbeta med återvändande för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd.  

 Göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser för asylsökande 

ensamkommande barn och ungdomar.  

 Ha ett övergripande ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av 

skyddsbehövande med uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar 

mottagningsplatser för ensamkommande barn.  

 Teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av − ensamkommande 

barn som söker asyl − ensamkommande barn med beviljade uppehållstillstånd.  

 Anvisa kommun för boende samt administrera ersättningar till kommuner.
153
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5.2 Kommunernas ansvar 

Huvudregeln är att Migrationsverket ska anvisa en kommun med överrenskommelse om 

mottagande av ensamkommande barn som söker asyl. Om det finns särskilda skäl kan detta 

frångås och verket kan anvisa en kommun som inte har en sådan överrenskommelse. Ett 

exempel på ett sådant särskilt skäl är om barnet har en anhörig i en kommun som inte träffat 

en överrenskommelse med Migrationsverket.
154

  

 

Den kommun som anvisats av Migrationsverket för ett ensamkommande asylsökande barn 

anses vara detta barns vistelsekommun.
155

 Vistelsekommunen ansvarar för att det 

ensamkommande barnet får stöd och hjälp enligt vad som föreskrivs i socialtjänstlagen.  

Det åvilar socialtjänsten i den kommun där barnet vistas att utan dröjsmål utreda barnets 

behov av insatser.
156

 Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen fullgörs av den eller de 

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
157

 

 

Kommunen ska till exempel: 

 Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. 

Detta innebär också att utreda om en familj, t.ex. en anhörig, är lämplig och har 

förutsättningar att ta emot barnet.
158

 

 

 Utse en god man. Ansökan till överförmyndaren får göras av Migrationsverket och 

socialnämnden.
159

 

 

 Se till att barnet får tillgång till skolundervisning.
160

 

 Efter att Migrationsverket beviljat ett asylsökande ensamkommande barn 

uppehållstillstånd ansvarar vistelsekommunen för fortsatta insatser under barnets 

uppväxt samt för barnets integration.161 
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Regeringen ansåg i prop. 2005/06:46 att kommunerna som ingått avtal med Migrationsverket 

borde ha beredskap att ta emot de relativt få ensamkommande barn som det handlade om.  

Dessa kommuner borde även ha en viss jourberedskap om antalet barn skulle öka, det fanns 

även möjlighet för kommuner att köpa boendeplatser av andra kommuner på ett sätt som 

förekommit sedan innan beträffande barn som har hemvist i Sverige. Vid tiden för proposition 

2005/06:46 hade flera kommuner förklarat sig vara intresserade av att sluta avtal med 

Migrationsverket om att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Detta gjorde att 

regeringen ansåg att det inte fanns någon anledning att det skulle uppstå en brist på 

kommuner som träffar överrenskommelser med Migrationsverket.
162

 Nu blev det en brist på 

platser i alla fall, och anledningarna till detta uttalas i regeringens fjärde rapport till 

barnrättskommittén som behandlas i avsnitt 2.3.3. i denna uppsats. 

 

När det sker stora ökningar av ensamkommande asylsökande barn som strömmar in i landet 

kan det uppstå en brist på platser för dessa barn i de kommuner som har överrenskommelser 

om boendeplatser. Barnen blir då istället kvar i den kommun där de först gav sitt behov 

tillkänna för myndigheterna. Den kommun som barnen vistas i får då utreda barnets behov av 

stöd enligt socialtjänstlagen och besluta om lämpligt boende för barnet
163

 samt besluta om en 

god man för barnet, vilket ska ske så snart som möjligt.
164

 Socialnämnden är skyldig att 

slutföra en utredning om nämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd även om 

barnet byter vistelsekommun. Det gäller emellertid inte om den nya vistelsekommunen 

samtycker till att ta över utredningen eller om ärendet annars flyttas över.
165

 Om berörda 

kommuner inte kan komma överens om överflyttning kan man ansöka om detta hos 

länsstyrelsen.
166
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6. Genomförandet av den nya lagstiftningen 

I genomförandet av lagändringen i lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. har det 

uppstått problem och skarp kritik har riktats mot denna lagförändring från många olika håll. 

Kritiken från barnombudsmannen, Svenska Kommunförbundet och landshövdingarna i Skåne, 

Stockholm och Västra Götalands län och de svårigheter som dessa har pekat på behandlas i 

detta avsnitt, följt av de åtgärder Migrationsverket och regeringen vidtagit för att avhjälpa 

dessa problem.  

 

6.1. Kritik mot och svårigheter med den nya lagen 

Kritiken var omfattande i början av genomförandet av lagändringen om mottagandet av 

asylsökande m.fl. och i december 2006 författade barnombudsmannen en skrivelse 
167

 till 

Justitiedepartementet där situationen för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i 

Sverige beskrevs. Barnombudsmannen ansåg att det fanns problem ur flera aspekter när det 

gäller dessa barn. 

 

Systemet efter lagändringen i lag om mottagande av asylsökande m.fl. från juni 2006 hade 

inte fungerat som det var tänkt i praktiken utan barnen fick stanna kvar i de tillfälliga 

boendena under långa perioder. Många av dessa väntande barn mådde mycket psykiskt dåligt. 

De sista månaderna under 2006 hade antalet ensamkommande barn ökat kraftigt och det 

visade sig nu att dessa barn vistades under förhållanden som inte var tillfredsställande. Det 

oväntat stora antalet barn som hade anlänt till Sverige hade medfört att de ensamkommande 

barnen tvingades bo i miljöer som kan vara olämpliga för barn, även på kort sikt. Bl.a. kunde 

barnen få bo tillsammans med vuxna på transithotell där de vistades utan övervakning. Det 

visade sig även att när de ensamkommande barnen väl kom till en anvisad kommun var det 

svårt för dessa kommuner att hitta ett familjehem till barnen. Detta innebar att många istället 

fick bo på en institution. I och med detta uppfylldes inte en viktig aspekt av den nya lagen, 

nämligen att de berörda barnen skulle få bo hos en familj.
168
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Vidare författade Svenska Kommunförbundet tillsammans med representanter för de 4 

ankomstkommunerna Solna, Mölndal och Malmö stad samt Sigtuna kommun i februari 2007 

en skrivelse
169

 till regeringen. I denna skrivelse pekades det på problemet att Migrationsverket 

inte lyckats sluta avtal med tillräckligt antal kommuner för mer permanent boende. Följderna 

av detta blev att dessa fyra ankomstkommuner den 30 januari 2007 hade totalt 270 

ensamkommande barn som var placerade i tillfälligt boende. Det fanns inga tillgängliga 

platser i anvisningskommunerna och många barn hade vistats mer än tre månader i det 

tillfälliga boendet.   

 

I skrivelsen påvisades flera omständigheter som åskådliggjorde att den nu gällande 

lagstiftningen hade havererat. De undertecknande kommunerna anförde att bestämmelsen om 

mottagande av de ensamkommande barnen byggde på frivillighet genom att kommuner sluter 

avtal med Migrationsverket och sedan bygger upp mottagande för de barn som anvisas till 

deras kommun. De fyra ankomstkommunerna gavs däremot inte samma frivillighet utan 

tvingades att ta emot dessa barn. När den nya lagen skrevs beräknades antalet 

ensamkommande barn som ankomstkommunerna tog emot att ligga runt 5 till 15 stycken i 

cirka 1 till 4 dygn. Situationen var nu så att enstaka kommuner fick ha ansvar för över hundra 

barn över en tidsperiod så långt som i 5 månader. När barnen får ett permanent 

uppehållstillstånd blir vistelsekommunen den som får det bestående ansvaret för dessa barn. 

Detta ledde till att dessa 4 kommuner skulle få permanent ansvar för hundratals barn som 

vistades i deras kommun i väntan på anvisad kommun av Migrationsverket. Detta var inte 

sunt för varken de berörda kommunerna eller de berörda barnen som inte fick den 

introduktion som det var tänkt. 

 

Ersättningsnivån till de kommuner som tar emot ensamkommande barn hade behov att ses 

över enligt kommunerna. Detta eftersom den var så låg att endast 1/10 av Sveriges kommuner 

vid tidpunkten för skrivelsen var intresserade över att bli en anvisningskommun. Mot 

bakgrund av det anförda ansåg författarna till skrivelsen att den nya lagen inte fungerade och 

de anhöll därmed om att Migrationsverket omedelbart återigen skulle få ansvaret för det 

tillfälliga mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
170
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I mars månad samma år skrev landshövdingarna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 

till Justitiedepartementet att de delade kommunernas uppfattning att det var oacceptabelt att 

fyra kommuner skulle ta ansvar för de ensamkommande barnen. Belastningen hade blivit 

orimligt hög på dessa kommuner och landshövdingarna ansåg att det var synnerligen 

angeläget att frågan snarast skulle få en bättre lösning än vad den hade vid den tidpunkten.
171

 

 

6.2. Åtgärder 

Problemen som uppstått i och med genomförandet av lagändringen i lag om mottagande av 

asylsökande m.fl. gjorde att åtgärder vidtogs av både regeringen och Migrationsverket. Dessa 

redovisas nedan. 

 

6.2.1. Insatser utförda av Migrationsverket   

I oktober 2007 publicerade Migrationsverket en lista
172

 på de 66 kommuner
173

 som hade 

muntlig eller skriftlig överrenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande 

barn. Migrationsverket uttalade i en artikel
174

 vid samma tid att många kommuner gjorde 

väldigt mycket, andra gjorde lite och några gjorde ingenting för mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn. Med förhoppningen att få fler kommuner att göra mer och träffa avtal 

om att ta emot dessa barn publicerade verket i oktober 2007 en lista
175

 på de 14 kommuner
176

 

som inte tog sitt ansvar och tecknat avtal med Migrationsverket.  

 

 

                                                 
171

 Landshövdingarna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 2007, Ensamkommande flyktingbarn 

      http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/ens_flyktingbarn_lhovd_brev.pdf (2008-04-12). 
172

 Migrationsverket 2007, Lista över kommuner som har muntlig eller skriftlig överrenskommelse om  

      mottagande av asylsökande ensamkommande barn . 

      http://www.migrationsverket.se/swedish/press/dokument/kommuner_med_overenskommelse_071017.pdf  

      (2008-04-10). 
173

 Dessa 66 kommuner var; Alvesta, Borgholm, Danderyd, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gotland,  

     Halmstad, Haninge, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kinda, Kramfors, Kristianstad, Krokom,  

     Lekeberg, Lerum, Lessebo, Lidingö, Linköping, Ljungby, Lomma, Ludvika, Luleå, Lund, Nacka,  

     Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Nyköping, Nynäshamn, Nässjö, Orust, Sandviken, Simrishamn,  

     Skellefteå, Sollefteå, Sollentuna, Sorsele, Staffanstorp, Stockholm, Strängnäs, Sundsvall, Söderhamn, Tierp,  

     Tyresö, Täby, Umeå, Uppsala, Vallentuna, Vårgårda, Värmdö, Växjö, Åsele, Ängelholm, Öckerö, Ödeshög,  

     Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Överkalix, och Övertorneå 
174

  Migrationsverket 2007, Fler kommuner tar emot ensamkommande barn.  

      http://ux17.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=22537&view=1 .(2008-04-10). 
175

  Migrationsverket 2007, Lista över kommuner som inte har tagit emot något ensamkommande asylsökande 

      barn under 2007.    
      http://www.migrationsverket.se/swedish/press/dokument/kommuner_med_overenskommelse_071017.pdf  

      (2008-04-10). 
176  Dessa 14 kommuner var; Askersund, Eda, Hammarö, Klippan, Laxå, Munkfors, Storuman, Sunne, Svedala,  

      Torsås, Vansbro, Vellinge, Ydre, Älvdalen. 



 

 

33 

De uppräknade kommunerna hade inte tagit emot något ensamkommandeasylsökande barn 

under 2007 och hade inte heller någon överenskommelse om att ta emot några personer som 

nyligen fått uppehållstillstånd. Migrationsverket hade inte något boende för asylsökande i de 

14 kommunerna i listan.
177

  

 

Två månader efter att denna lista publicerades hade diskussioner startats och hälften av dessa 

kommuner var positiva till att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Ytterligare 25 

kommuner hade antingen aviserat att de skulle öppna eller redan hade öppnat för mottagande 

av barn. Detta gjorde att det fanns tillräckligt många platser efter årsskiftet 2007. 

När kommunerna som nyligen skrivit avtal om att ta emot barn har startat sin verksamhet 

fanns sammanlagt drygt 700 platser. Det var tillräckligt för att täcka det behov som fanns. 

Inget tyder på att färre ensamkommande asylsökande barn kommer till Sverige den närmaste 

tiden. Prognosen är att ungefär 1200 barn kommer ensamma till Sverige för att söka asyl även 

2008 och 2009.
178

 

 

6.2. 2. Insatser utförda av regeringen   

För att lösa problemen med införandet av den nya lagen om mottagande av ensamkommande 

barn innehöll regeringens vårbudget 2007 åtgärder i syfte att förbättra mottagandet, och för att 

få fler kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Den årliga 

grundersättningen till de kommuner som tar emot ensamkommande barn höjdes från 500 000 

kronor till 1 miljon kronor under 2007. Därutöver gavs ersättning till kommunerna för 

nödvändig vård även efter 18-årsdagen och fram till att personen i fråga fyllt 21 år, under 

förutsättning att vården har påbörjats före 18 års ålder. Även ersättningen till kommuner för 

platser i gruppboenden höjdes. Ett mer enhetligt ersättningssystem till kommunerna skulle 

gälla för såväl tiden som asylsökande som efter det att ett eventuellt uppehållstillstånd 

beviljades. Dessa förändringar skulle ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar och 

sammantaget en större trygghet för de ensamkommande barnen som anländer till Sverige för 

att dessa så långt möjligt ska slippa behöva byta vistelseort, skola m.m.
179
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7. Dagsläget 

Efter alla de problem och svårigheter som varit med genomförandet av ändringen i lag om 

mottagande av asylsökande m.fl. ville jag undersöka hur Migrationsverket, 

ankomstkommunerna samt avtalskommunerna upplevde att ansvarsfördelningen och systemet 

efter denna lagändring fungerar i dagsläget. För att ta reda på detta intervjuade jag ansvarig 

personal för mottagandet av ensamkommande, asylsökande barn från dessa olika enheter. 

Intervjuerna finns i sin helhet i bilaga 1till denna uppsats. En sammanställning av dessa 

intervjuer följer i detta avsnitt. 

 

7.1. Migrationsverkets uppfattning om dagsläget 

 Idag finns totalt cirka 900 ensamkommande, asylsökande barn i Sverige, varav 8 av dessa 

väntar på att få en kommun anvisad för boende.
180

 Idag får ett ensamkommande barn i princip 

reda på vilken avtalskommun hon eller han ska vidare till redan samma dag de anländer till 

ankomstkommunen. Det kan sedan ta några dagar innan den anvisade kommunen sedan 

hämtar barnet, men processen går idag snabbt.  

 

Systemet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn anser Migrationsverket fungerar 

bra idag och på det sätt som det var tänkt, men det har varit en lång resa dit. Även samarbetet 

mellan Migrationsverket och avtalskommunerna fungerar idag mycket bra, och den 

ekonomiska biten med kommunernas ersättning fungerar. I stort sett finns lediga 

boendeplatser hela tiden för de ensamkommande, asylsökande barnen men för att nå en trygg 

flexibilitet skulle det behövas några avtalskommuner till.  

 

Migrationsverket anser vidare att det behövs utbildning för personalen ute i kommunerna för 

t.ex. gode män till barnen. Att vara god man för att ensamkommande barn är ett helt annat 

uppdrag än att vara god man annars eftersom man då är mer eller mindre som en ”stand-in 

förälder”. Utbildning för detta uppdrag behövs därför, men detta håller på att ses över.
181
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7.2. Ankomstkommunernas uppfattning om dagsläget 

Ankomstkommunerna upplevde problem i början av genomförandet av den nya lagen p.g.a. 

ansvarsfrågor; alla var inte på det klara med vem som ansvarade för vad. Numera upplever de 

däremot att de flesta kommuner vet vad som gäller. Det är fortfarande vissa kommuner som 

inte har förstått ansvarsfördelningen, men i stort fungerar det bra.  

 

När beslutet om lagförändringen kom hade inte socialsekreterarna i de olika kommunerna fått 

vara med och besluta om att de skulle vara avtalskommuner, vilket gjorde att de drog lite på 

att ta sitt ansvar. Det var en seg kommunprocess och en tung tid i början att få placeringarna 

av barnen att fungera, men efter regelbundna möten med Migrationsverket och andra 

kommuner har de fått regelbundna uppdateringar om hur det går och fått till ett system som 

fungerar.  

  

Ankomstkommunerna anser att samarbetet mellan dem och Migrationsverket fungerar bra 

idag och att resurserna räcker till för att täcka upp behovet av de ensamkommande, 

asylsökande barn som kommer till kommunen. Den nya modellen efter lagändringen fungerar 

bra nu men det som är svårt kan vara att planera för hur många asylsökande som kommer till 

ankomstkommunerna. Detta är mycket svårt att förutse, ibland får Malmö fler barn och ibland 

får Sigtuna fler och då måste man ha en flexibel verksamhet. Det skiljer sig även åt hur 

kommunerna gör med barnets rätt att bo hos släktingar i landet. Vissa kommuner kollar 

endast upp identiteten på den släkting barnet ska bo hos och sen har de inget inseende om 

barnet efter det, vilket inte är bra.
182

  

 

7.3. Avtalskommunernas uppfattning om dagsläget 

Avtalskommunerna anser även de att ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och 

kommunerna fungerar bra nu. Det är en lättnad för personalen som har hand om barnen att 

inte behöva sitta på 2 stolar, att både ha hand om omvårdnaden om barnen samt själva 

beslutsfattandet. Rollerna har tydliggjorts nu och det nya systemet gör även att barnen syns 

mer i kommunen. 
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 Intervjuer med ankomstkommuner, se bilaga 1, sid III ff. 
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Efter att de nya rutinerna klarats ut upplever avtalskommunerna att samarbetet mellan dem 

och Migrationsverket fungerar bra numera, alla inblandade har ambitionen att mottagandet för 

de ensamkommande barnen ska bli bra.  Även den ekonomiska ersättningen fungerar bra, 

men ibland kan det vara en eftersläpning av ersättningen.  

 

Det har däremot blivit så att de ensamkommande barnen har blivit socialtjänstens ansvar och 

det borde vara så att det är hela kommunens ansvar. Detta har gjort att det haltar lite när det 

gäller samverkan om sjukvård och skolgång. Andra brister är att vissa boenden inte fungerat 

så bra och p.g.a. kvalitetsbrist fått läggas ner efter kritik om vilken omsorg barnen får. Vidare 

behövs mer utbildning och stöd för personal som har hand om de ensamkommande barnen.
183
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 Intervjuer med avtalskommuner, se bilaga 1, sid V ff. 
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8. Analys och slutsats 

I detta avsnitt analyseras ovan presenterat material följt av en slutsats för att besvara 

uppsatsens frågeställning om i vilken utsträckning svensk lagstiftning uppfyller sina 

internationella skyldigheter när det gäller mottagandet av asylsökande, ensamkommande 

barn. 

 

8.1. Analys 

Ändring i lag om mottagande av asylsökande m.fl. trädde i kraft 1 juli 2006 och innehåller 

särskilda bestämmelser om mottagandet av barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är 

skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare 

(ensamkommande barn).  Mottagandet förändrades i huvudsak med att Migrationsverket ska 

anvisa de asylsökande ensamkommande barnen boende i en kommun istället för att verket, 

som tidigare, driver dessa förläggningar. Migrationsverket ska ordna avtal med olika 

kommuner som ska ordna detta boende och den kommun som barnet sedan bor i anses vara 

barnets vistelsekommun i den mening som avses i 2 kap. 2 § i socialtjänstlagen. Detta innebär 

att denna kommun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp de behöver. Migrationsverket ansvarar fortfarande för myndighetsutövningen för de 

ensamkommande asylsökande barnen med asylprövning och frågor som rör ekonomiskt 

bistånd och återvändande. Migrationsverket skulle inte längre ha sin dubbla roll som både 

beslutsfattare och vårdare. Den nya lagen skulle även medföra att barnen fullt ut skulle erhålla 

de stödinsatser som socialtjänsten i vistelsekommunen kan erbjuda. 

 

Intentionen med den nya lagstiftningen är mycket bra och renodlingen av ansvarsfördelningen 

var viktig eftersom mottagandet av de ensamkommande barnen inte fungerade tidigare p.g.a. 

att denna ansvarsfråga var oklar för de olika aktörerna. Sättet denna lagändring och 

ansvarsfördelning skulle genomföras på kan däremot ifrågasättas. Lagändringen trädde i kraft 

och sedan var det upp till Migrationsverket och kommunerna att organisera och se till att den 

nya lagstiftningen efterföljdes. Detta med en mycket kort förberedelsetid. Både en längre 

förberedelsetid och mer organiserad handlingsplan för hur genomförandet av den nya 

lagstiftningen skulle lösas hade varit önskvärt.  
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Genomförandet hade då gått smidigare och inneburit färre frågetecken för de inblandade 

parterna. Detta hade i sin tur inneburit ett bättre mottagande för de ensamkommande barnen 

vilket var hela syftet med den nya ansvarsfördelningen. 

 

Följden av de problem som uppkom med genomförandet av lagändringen var att även om 

Sverige uppfyllde sina internationella skyldigheter och åtaganden genom den nya lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. i teorin gjorde dessa problem att lagen inte fungerade fullt ut 

i praktiken. Barnen fick bo på de tillfälliga boendena i ankomstkommunerna i upp till 5 

månader. Det skedde även en kraftig ökning av ensamkommande barn under denna tid som 

gjorde att det inte fanns tillräckligt med tillfredställande boenden för dessa barn i 

ankomstkommunerna för att klara den första tiden och de fick ibland bo i olämpliga miljöer 

för unga människor. Detta gjorde att mottagandet av de ensamkommande barnen gick från att 

vara bristfälligt till ännu sämre. De som fick lida värst av detta var utan tvekan de 

ensamkommande barnen, som redan innan detta kunde må psykiskt dåligt p.g.a. traumatiska 

upplevelser i hemlandet och vägen till att överhuvudtaget komma fram till Sverige.  

När barnet väl fick komma till en anvisad avtalskommun kunde det vara svårt att hitta ett 

familjehem vilket gjorde att barnen fick bo på en institution. Att barnet bor på en institution är 

tillåtet enligt Sveriges internationella skyldigheter och åtaganden men det går helt mot ett 

viktigt syfte med den nya lagen; att barnet skulle få bo hos en familj. De internationella 

dokument Sverige har att rätta sig efter när det gäller mottagandet av ensamkommande barn 

trycker mycket på att barnets bästa ska vara vägledande i denna process. De förhållanden 

barnen levde i under den första tiden som beskrivits ovan kan klart sägas inte tjänade till 

barnets bästa och Sverige levde inte upp till sina internationella skyldigheter och åtaganden. 

 

Den nya lagstiftningen och ansvarsfördelningen för mottagandet av de ensamkommande 

barnen förefaller fungera bättre idag. Barnen får inte vänta långa perioder på att få en 

kommun anvisad för boende vilket är bättre för både barnen och ankomstkommunerna. 

Avtalen mellan Migrationsverket och kommunerna, i förening med skyldigheterna enligt 

socialtjänstlagen, gör att kraven som ställs på avtalskommunerna om omvårdnad, tillsyn och 

tillgång på utbildning och sjukvård av de ensamkommande barnen är tydliga. Så länge detta 

system verkligen fungerar ger det de ensamkommande barnen en tryggare och bättre tillvaro 

än innan lagändringen, när denna oklara ansvarsfördelning tidigare gjorde att dessa barn 

hamnade i kläm.  
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Kommunens boenden omfattas av socialtjänstlagens regler och underkastas länsstyrelsens 

tillsyn, vilket innebär att kommunernas boenden för ensamkommande barn står under samma 

skydd som kommunernas övriga boenden för barn som berövats sin familjemiljö. Den 

otydliga ansvarsfördelningen tidigare gjorde även att varken Migrationsverket eller 

kommunerna följt då gällande lag, När detta ansvar nu klargjorts ger detta en större 

rättssäkerhet för barnen när de kommer till vårt land. 

 

Vid en analys av hur den nationella lagstiftningen täcker upp Sveriges internationella 

skyldigheter och åtaganden i dagsläget verkar det fungera bra att ordna boende för de 

ensamkommande barnen. Det finns mycket nationell lagstiftning om dessa boenden och även 

hur tillsyn över dessa boenden ska genomföras. P.g.a. av kvalitetsproblem på de boenden där 

de ensamkommande barnen har varit bosatta har vissa av dessa lagts ner efter kritik. Frågan är 

om det innebär att det finns många boenden med dålig kvalitet i Sverige eller om 

länsstyrelsens tillsyn över dessa boenden fungerar och de då har kritiserat och lagt ner de hem 

som inte klarar kraven? Jag har inget svar på denna fråga. Klart är dock att om boendena inte 

håller den kvalitet de ska ha för att ge barnen en god omvårdnad uppfyller inte Sverige sina 

internationella skyldigheter och åtaganden.  

 

När det gäller Sveriges system och lagstiftning om god man för de ensamkommande barnen 

krävs det mycket av en god man för detta uppdrag, kanske för mycket. Som Migrationsverket 

uttalar i den utförda intervjun agerar den gode mannen mer eller mindre som en ”stand-in 

förälder”. Vad händer då om den gode mannen inte gör ett fullgott jobb? Det känns 

oundvikligt att det kan vara stor skillnad på hur mycket barnens personliga förhållanden och 

angelägenheter sköts om beroende på den gode mannens arbete och hur ambitiös denna är? 

Lag om god man för ensamkommande barn reglerar hur den gode mannen ska sköta sitt 

uppdrag, men enligt intervjuerna med Migrationsverket och kommunerna är en utbildning för 

dessa gode män önskvärd. Området med god man för de ensamkommande barnen bör ses 

över för att säkra en viss kvalitet på den gode mannens arbete. Vidare kräver svensk 

lagstiftning enligt landets internationella skyldigheter och åtaganden att personal som utför 

socialnämndens uppgifter ska ha lämplig utbildning. Vid en utredning som rör barn ska 

personalen vid behov konsultera sakkunniga i ämnet. Det är, som nämnts ovan, tydligt i 

intervjuerna med kommunerna att mer utbildning är önskvärt för personalen som har hand om 

de ensamkommande barnen. Detta borde ske i större utsträckning för att uppfylla Sveriges 

internationella skyldigheter gällande personalens kompetens. 
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Enligt vår nationella lagstiftning ska de ensamkommande barnen ges tillgång till utbildning 

samt hälso- och sjukvård på samma villkor som landets egna medborgare, vilket uppfyller 

våra internationella skyldigheter och åtaganden när det gäller detta. Detta har emellertid inte 

heller alltid fungerat i praktiken, speciellt i början av genomförandet av lagändringen om 

mottagande av asylsökande m.fl. Resurserna räckte inte till när ankomstkommunerna fick ta 

hand om så många barn p.g.a. brist på avtalskommuner. Nu när systemet med 

ansvarsfördelningen mellan alla inblandade aktörer fungerar mer fullgott verkar även barnens 

rätt till utbildning och vård fungera bättre. Sverige täcker då upp denna aspekt med våra 

internationella skyldigheter i större utsträckning. När det gäller den nationella lagstiftningen 

om överflyttning av barnen gäller att detta ska ske endast om kommunerna är ense om det. 

Detta bör motverka att barnen flyttas runt för mycket vilket är en internationell skyldighet att 

så inte sker. I denna punkt verkar den nationella lagstiftningen täcka upp dessa internationella 

skyldigheter.  

 

En brist som kom fram i intervjuerna var att vissa kommuner inte har så bra uppföljning och 

tillsyn på de barn som bor hos släktingar i landet som inte är deras vårdnadshavare. 

Även om barnet inte bor på ett familjehem eller institution borde kommunen ha viss tillsyn 

över barnen och deras situation. Barnen har ofta kommit till Sverige efter traumatiska 

upplevelser och detsamma gäller kanske släktingarna som de sedan bor hos. Därför borde 

barnen få minst samma inseende av kommunen som barnen som bor på familjehem och 

institutioner. Detta för att försäkra att barnet får den vård och omsorg det behöver och att 

släktingen ifråga verkligen har möjlighet att ge detta. Att detta inte sker i alla kommuner är 

mycket oroväckande. Sveriges nationella lagstiftning tillåter att barnen bor hos släktingar i 

landet om de så önskar. Däremot ska alltid barnets bästa beaktas enligt de internationella 

dokument landet har att följa. Frågan är om det då alltid är för barnets bästa att bo hos 

släktingar och att Sverige på så sätt inte uppfyller denna internationella skyldighet 

tillfredsställande. 

 

De problem som uppkom i genomförandet av lagändringen förvärrades av den stora ökning 

av antalet ensamkommande barn som kom till Sverige. För att klara ut alla problem 

genomfördes insatser från både regeringen och Migrationsverket, men strömmen av 

ensamkommande barn till vårt land minskades samtidigt. Frågan är vad som händer om en 

kraftig ökning av ensamkommande asylsökande barn inträffar igen? Kommer problemen i 

ankomstkommunerna uppkomma återigen?  
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I de genomförda intervjuerna med Migrationsverket och kommunerna ansåg dessa att 

systemet nu hade en viss flexibilitet men om samma svårigheter för ankomstkommunerna 

inträffar återigen kan det ifrågasättas om denna nya ansvarsfördelning, som grundas på 

frivillighet hos avtalskommuner verkligen fungerar fullgott. Sverige måste uppfylla sina 

internationella skyldigheter och åtaganden både i teorin (genom lagstiftning och riktlinjer) 

samt i praktiken (efterlevnaden av dessa). Om Sverige har ett system som inte fungerar 

flexibelt i mottagandet av ensamkommande barn blir följden att landet inte uppfyller sina 

internationella skyldigheter och åtaganden under alla omständigheter. Flexibiliteten i lagen 

måste därför vara mycket stark. En annan aspekt av valet att systemet med mottagandet av de 

ensamkommande barnen grundas på frivillighet hos avtalskommunerna är om det inte istället 

borde vara en skyldighet för alla kommuner i Sverige att ta sitt ansvar för de 

ensamkommande barn som kommer till vårt land. De ensamkommande barnen borde vara alla 

kommuners ansvar och inte bara de som känner sig manade att ta sitt ansvar i frågan och ta 

emot dessa barn.  

 

8.2. Slutsats 

Ändringar i lag om mottagande av asylsökande m.fl. var menat att förbättra mottagandet av de 

ensamkommande asylsökande barnen. I stort verkar svensk lagstiftning nu uppfylla landets 

internationella skyldigheter och åtaganden när det gäller detta mottagandet.  En förutsättning 

för detta är dock att denna lagstiftning fungerar fullt ut i praktiken. Det som främst bör ses 

över är flexibiliteten i systemet och ansvarsfördelningen i mottagandet av de 

ensamkommande barnen. Detta för att kunna ta emot ett varierande antal barn samtidigt som 

landet behåller kvaliteten i detta mottagande i enlighet med de internationella skyldigheter 

och åtaganden Sverige har.  
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Bilaga 1 

Den empiriska undersökningen; 

 

Bakgrund till undersökningen: 

Intervjuerna med de personer som ingår i denna undersökning genomfördes under maj 2008. 

Intervjupersonerna kontaktades först per telefon som följdes av att jag skickade ett e-mail 

med intervjufrågorna till dessa personer. Efter ett avtalat datum några dagar senare 

genomfördes intervjun sedan per telefon. Denna undersökning är inte representativ för 

samtliga kommuners åsikter om mottagandet av de ensamkommande barnen i landet, men ger 

en mindre bild av situationen idag enligt några av dessa kommuners uppfattning. 

 

Frågor ställda till kommunerna: 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns i er kommun just nu? 

 

2. Hur anser ni att ansvarsfördelning en mellan Migrationsverket och avtalskommunerna 

    fungerar i praktiken? 

 

3. Fungerar ert samarbete med Migrationsverket på ett tillfredsställande sätt? 

 

4. Anser ni att ni har resurser som räcker till för att täcka upp behovet av de ensamkommande   

    asylsökande barn som kommer till er kommun? 

 

5. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn fungerar idag i 

    största allmänhet? 

 

6. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

 

Frågor ställda till Migrationsverket: 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns totalt i Sverige idag? 

 

2. Hur många ensamkommande asylsökande barn väntar på att få en kommun anvisad för ett 

    boende idag? 

 

3. Hur lång är den genomsnittliga väntetiden innan ett ensamkommande asylsökande barn blir    

    anvisad till en kommun för ett boende? 

 

4. Hur anser ni att samarbetet mellan Migrationsverket och avtalskommunerna fungerar i   

    idag? 

 

5. Hur flexibelt är systemet för att ta emot ett varierande antal ensamkommande asylsökande   

    barn till Sverige? 

 

6. Anser ni att det finns resurser som räcker för att täcka upp behovet att ta emot alla de   

    ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige? 

 

7. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn fungerar idag i  

    största allmänhet? 

 

8. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

 



 

 

II 

Intervju, Migrationsverket 

 

Frågor ställda till kontaktperson för Migrationsverket om överrenskommelser med kommuner 

om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Genomförd 2008-05-15. 

 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns totalt i Sverige idag? 

Ca 900 

 

2. Hur många ensamkommande asylsökande barn väntar på att få en kommun 

anvisad för ett boende idag? 

8 barn. 

 

3. Hur lång är den genomsnittliga väntetiden innan ett ensamkommande 

asylsökande barn blir anvisad till en kommun för ett boende? 

I stort sett får barnet en kommun anvisad för boende samma dag, men sedan kan det ta 

några dagar innan kommunen hämtar barnet. 

 

4. Hur anser ni att samarbetet mellan Migrationsverket och avtalskommunerna 

fungerar i idag? 

Jättebra. 

 

5. Hur flexibelt är systemet för att ta emot ett varierande antal ensamkommande 

asylsökande barn till Sverige? 

I stort sett finns det lediga boendeplatser hela tiden, men det behövs några kommuner 

till för att få en helt trygg flexibilitet. 

 

6. Anser ni att det finns resurser som räcker för att täcka upp behovet att ta emot 

alla de ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige? 

Ja, det saknas ju några kommuner för att få den flexibilitet som vi vill ha, men den 

ekonomiska biten som kommunens ersättning fungerar bra nu. 

 

7. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

fungerar idag i största allmänhet? 

Bra, nu fungerar det som är det tänkt, men det har varit en resa för att nå dit. 

 

8. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

Det behövs utbildning för personal ute i kommunerna, t.ex. för gode män till barnen. 

Det är ett helt annat uppdrag än vad de är vana vid. Som god man för ett 

ensamkommande barn är du mer eller mindre som en ”stand-in förälder” och det 

behövs utbildningar för gode männen för detta, men detta håller på att ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

Intervjuer, Ankomstkommuner 

 

Sigtuna kommun; Frågor ställda till ansvarig för mottagandet av de ensamkommande barnen 

i Sigtuna kommun. Genomförd 2008-05-16. 

 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns i er kommun just nu? 

6 stycken. 

 

2. Hur anser ni att ansvarsfördelning en mellan Migrationsverket och 

avtalskommunerna fungerar i praktiken? 

Inledningsvis var det problem med ansvarsfrågor, vem som hade ansvar för vad. Men 

nu vet vi alla vad som gäller och nu rullar det bara på bra. 

 

3. Fungerar ert samarbete med Migrationsverket på ett tillfredsställande sätt? 

Ja, jättebra. Vi har haft regelbundna möten med både Migrationsverket och andra 

kommuner . Det var tungt en tid att få placeringarna av barnen att fungera men med 

regelbundna möten har vi hela tiden fått uppdateringar hur det går och har fått ett 

system som fungerar. Vi har även haft samarbeten med Migrationsverket och 

gränspolisen om barn som försvunnit från förläggningarna, det är då mest kinesiska 

och indiska barn det handlar om.  

 

4. Anser ni att ni har resurser som räcker till för att täcka upp behovet av de 

ensamkommande asylsökande barn som kommer till er kommun? 

Ja, idag så får de ensamkommande barnen en anvisning till en avtalskommun i princip 

samma dag, Det är då en väldigt kort tid de stannar nu i ankomstkommunen, de hinner 

sova ut, duscha, få lite kläder och sedan åker de i stort sett vidare till avtalskommunen. 

I och med detta hinner de inte börja skola här, utan de kanske bara lär sig lite svenska 

på boendet innan de åker vidare. Innan fick barnen stanna 6-7 månader i 

ankomstkommunen och då var det problem att ordna plats på skola, sjukvård och 

ibland tandläkare, men de problemen har vi inte nu.  Så, jag tycker att resurserna 

räcker till idag.  

 

 

5. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

fungerar idag i största allmänhet? 

Idag fungerar det bra, men det har tagit lång tid att komma hit p.g.a. brist på platser för 

barnen. Idag finns det tillräckligt med platser och den nya modellen fungerar. 

 

6. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

Från den katastrof som varit till idag med att vi har 2 boenden med 20 platser och 

relativt få barn som kommer så fungerar det idag bra. Det kan däremot vara svårt att 

planera för hur många asylsökande barn som kommer, det är svårt att förutse. Ibland 

får Malmö fler mer och ibland vi, det är väldigt oförutsägbart. Då måste man ha en 

flexibel verksamhet och det tycker jag att vi har idag. 

 

 

 

 



 

 

IV 

Mölndal kommun: Frågor ställda till ansvarig för mottagandet av de ensamkommande 

barnen i Mölndal kommun. Genomförd 2008-05-15. 

 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns i er kommun just nu? 

5 stycken. 

 

2. Hur anser ni att ansvarsfördelning en mellan Migrationsverket och 

avtalskommunerna fungerar i praktiken? 

Ansvarsfördelningen är ganska så klar men en del av de mottagande kommunerna är 

ej klara över vem som gör vad. Det är vanligt att de ej förstått detta. Till exempel kan 

de välja familjhem till barnen som ej är de lämpligaste, t.ex. ett väldigt kristet hem för 

ett muslimskt barn, eller ett hem med många hundar, vilket i vissa kulturer ses som ett 

smutsigt djur och har använts av militären vilket gör att om ett barn hamnar i ett hem 

med många hundar är det inte drömmen precis. Då kan barnets gode man motsätta sig 

detta boende och då förstår inte kommunen att de ändå har det fortsatta ansvaret för 

barnet. De säger att ”ja, vi har inget annat och så är det med det”, men då måste barnet 

få plats någon annanstans i kommunen, på institution eller vad det nu må vara.   

 

3. Fungerar ert samarbete med Migrationsverket på ett tillfredsställande sätt? 

Ja, jättebra. 

 

4. Anser ni att ni har resurser som räcker till för att täcka upp behovet av de 

ensamkommande asylsökande barn som kommer till er kommun? 

Absolut när det gäller 2008. Från oktober 2006 till 2007 var det förfärligt, rent 

personellt att det var många som fick involvera sig och brist på platser. 

 

5. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

fungerar idag i största allmänhet? 

Bra, men när beslutet om lagändringen kom hade inte socialsekreterarna i de olika 

kommunerna fått vara med och besluta om de skulle vara avtalskommun vilket gjorde 

att de halade lite på att ta sitt ansvar. Detta ledde till sönderstressade socialsekreterare 

som ej var insatta i frågan. Jag har i sig inget emot lagförändringen men att en seg 

kommunprocess skulle lösa detta var lite fel.  

 

 

6. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

Ja, när det gäller barns rätt att bo hos släktingar i landet. Ibland är inte detta det bästa 

för barnet eftersom dessa släktingar ofta är trångbodda men detta är inget formellt 

hinder för att det inte ska vara lämpligt. Pga. trångboddheten kan dessa familjer 

spricka och det är ju inte alls bra för barnet som behöver stabilitet. Då kan det vara 

bättre att placera barnet i en institution nära denna släkting istället. Det skiljer sig även 

mycket åt hur kommunerna gör med boendet hos släktingar, vissa kommuner kollar 

bara identiteten på den släkting det gäller och sen har de ingen mer koll på barnet efter 

detta har flyttat in hos denna släkting.  

 



 

 

V 

 

Intervjuer, Avtalskommuner 

 

Växjö kommun: Frågor ställda till ansvarig för mottagandet av de ensamkommande barnen i 

Växjö kommun. Genomförd 2008-05-12. 

 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns i er kommun just nu? 

Just nu är det noll genom avtalet (5-6 utom avtalet) men de har startat upp ett boende 

som ska ha 26 platser redo från och med vecka 31. Detta kan sedan utvecklas att bli 

fler.  

 

2. Hur anser ni att ansvarsfördelning en mellan Migrationsverket och 

avtalskommunerna fungerar i praktiken? 
Bra, skönt för boendepersonalen att inte sitta på 2 stolar så att säga i att både ha hand 

om boendet och sedan asylprövningen. Det är bra att rollerna har tydliggjorts och det 

nya systemet gör att barnen syns mer i kommunen, de är inte undangömda och 

bortglömda.  Däremot var det en informationsmiss som många kommuner inte tänkte 

på; att barnen senare kunde få uppehållstillstånd. Då började problemen, vart skulle 

man placera barnen då? Mottagandet för de som fick uppehållstillstånd blev då fler än 

vad avtalskommunen hade tänkt från början. 

 

3. Fungerar ert samarbete med Migrationsverket på ett tillfredsställande sätt? 

Ja, det tycker jag. Alla inblandade har ambitionen att mottagandet för dessa barn ska 

bli bra. 

 

4. Anser ni att ni har resurser som räcker till för att täcka upp behovet av de 

ensamkommande asylsökande barn som kommer till er kommun? 

Ja, den ekonomiska ersättningen efter höjningen 2007 är nu heltäckande. 

 

5. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

fungerar idag i största allmänhet? 

Bra 

 

6. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

Det har blivit så att de ensamkommande barnen som kommer har blivit socialtjänstens 

barn och det borde vara så att det är hela kommunens barn. Det har gjort att det haltar 

lite när det gäller samverkan gällande sjukvård och skolgång. Barnen borde få mer 

skola än de får.  



 

 

VI 

 

Stockholm stad: Frågor ställda till ansvarig för mottagandet av de ensamkommande barnen i 

Stockholm stad. Genomförd 2008-05-16. 

1. Hur många ensamkommande asylsökande barn finns i er kommun just nu? 

105 stycken just nu, men vi har varit upp i 180 stycken så det är ju betydligt mindre 

nu. 

 

2. Hur anser ni att ansvarsfördelning en mellan Migrationsverket och 

avtalskommunerna fungerar i praktiken? 
Den fungerar bra nu tycker jag. 

 

3. Fungerar ert samarbete med Migrationsverket på ett tillfredsställande sätt? 

Ja numera, men om man går tillbaka så fungerade det först bra och sedan fick vi ju nya 

rutiner som gjorde det besvärligt, men idag fungerar det bra igen tycker jag. 

 

4. Anser ni att ni har resurser som räcker till för att täcka upp behovet av de 

ensamkommande asylsökande barn som kommer till er kommun? 

Ja, rent ekonomiskt kan det vara en eftersläpning av ersättning ibland från 

Migrationsverket och vissa administrativa ersättningar som vi tycker att vi borde få 

har vi inte fått, men på det stora hela tycker jag att det fungerar bra. 

 

5. Hur anser ni att systemet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

fungerar idag i största allmänhet? 

I princip tycker jag att det fungerar bra. 

 

6. Finns det några brister och möjlighet till förbättringar?  I så fall vilka? 

Vissa boenden fungerar inte så bra, det har varit viss kritik om vilken omsorg barnen 

får. Som exempel fanns ett boende innan som hette Vårljuset som fick läggas ner pga. 

kritik om hur det fungerade, det fanns kritik mot kvaliteten på det boendet. Sedan 

finns det exempel på väldigt bra boenden i Stockholm också.  

Vi ska just nu sjösätta en utbildning för de gode männen för de asylsökande, 

ensamkommande barnen. Det behövs överhuvudtaget mer utbildning och stöd för 

personal som har hand om dessa barn tycker jag. Det kan även vara svårt att få tag på 

gode män efter att barnen fått uppehållstillstånd för den ekonomiska ersättningen 

förändras då och blir lite mindre. Men i det stora hela fungerar det bra anser jag.



 

 

VII 

 

Bilaga 2 

Ändring i lag om mottagandet av asylsökande m.fl.; 

 

 

Från och med 1 juli 2006 gäller en ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande 

m.fl.  

 

Den tidigare lydelsen av 1§ i denna lag var; 
 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till 

utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § 

utlänningslagen (2005:716) (asylsökande), 

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts 

rätt att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till 

bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en 

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare 

som har uppehållstillstånd. 

 

I den nya lydelsen, lag 2006:177, tillkom ett nytt stycke till denna paragraf; 
I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 

18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller 

från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 

eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande 

barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som 

ensamkommande.
184

 

 

2 § av lag 1994:137 var innan lagändringen; 
Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar.  

 

Även här lades ett nytt stycke till i och med den nya lagen 2006:177; 
En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas 

av 1 § första stycket 1 och 2. Vad som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ 

skall gälla även sådana boenden.
185

 

 

Den 3 § löd innan lagändringen; 
Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket 

erbjudas plats på en förläggning. En utlänning som inte önskar utnyttja erbjuden  

plats skall ändå registreras vid en förläggning. Migrationsverket 

svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag. 
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 1 § Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (2006:177). 
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Denna paragraf omarbetades och lyder idag som följer; 
 Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket 

erbjudas plats på en förläggning. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas 

av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket  

istället anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall 

anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande 

av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa 

någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall barnet 

anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar 

utnyttja en erbjuden plats på en förläggning skall ändå registreras vid en sådan. 

Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 

skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd 

lämnas enligt bestämmelserna i denna lag. 

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av 

socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.
186
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Bilaga 3: 

Migrationsverkets informationsblad om ensamkommande barn och ungdomar 

 

Ensamkommande barn och 
ungdomar 

 

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller 

annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Dessa 

ensamkommande barn befinner sig i en utsatt 

situation. Mottagandet av barnen och prövningen av 

deras asylärenden har därför hög prioritet. 

Delat ansvar mellan stat och kommun 
Från den 1 juli 2006 gäller en lagändring som innebär att 
ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas 
mellan stat och kommun. 

De kommuner som träffat överenskommelser med 

Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande barn ansvarar för barnens boende 

och omvårdnad. För detta får kommunerna 

ersättning av staten. 

Migrationsverket ansvarar för 

myndighetsutövningen vilket innebär att verket 

svarar för prövning av barnens asylärenden och för 

frågor som rör ekonomiskt bistånd och 

återvändande. 

Utöver myndigheternas formella ansvar spelar även 

frivilligorganisationer en viktig roll, deras 

engagemang och erfarenheter har stor betydelse i 

mottagandet av de ensamkommande barnen. 

Mottagandet av ensamkommande barn 
När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till 
Sverige ser Migrationsverket till att barnet får komma till en 
mottagningskommun. Kommunerna i anslutning till de stora 
inreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö (Sigtuna, 
Solna, Malmö och Mölndal) tar vid behov emot barnen i 
tillfälliga boenden. 

Kommunerna svarar för boende, 
omvårdnad och skolgång 
Det är den kommun där barnet vistas som är ytterst ansvarig 
för barnets väl. Kommunen ansvarar för att utreda och fatta 
beslut om vad som är bäst för barnet, till exempel var barnet 

  

 Ersättningar till 
kommunerna  

Kontaktadresser  

Ett gemensamt 

ansvar för 

ensam-

kommande barn 

och ungdomar 
Information från 

Migrationsverket, 

Socialstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och 

Landsting  
Övrigt 

informations- 

material 

Frågor och svar 

om asyl 

http://www.migrationsverket.se/swedish/kommuner/ersattningar_barn.html
http://www.migrationsverket.se/swedish/kommuner/ersattningar_barn.html
http://www.migrationsverket.se/swedish/kommuner/kontakt.html
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf
http://www.migrationsverket.se/swedish/asyl/asyl_info.jsp
http://www.migrationsverket.se/swedish/asyl/asyl_info.jsp
http://www.migrationsverket.se/swedish/asyl/asyl_info.jsp
http://www.migrationsverket.se/news/getArticleList.do?name=faq&ldid=19&nolist=true
http://www.migrationsverket.se/news/getArticleList.do?name=faq&ldid=19&nolist=true
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ska bo, undersöker om det finns släktingar i Sverige som 
barnet kan bo hos och om barnet behöver särskild vård och 
omsorg. 

Varje barn får en god man 
Kommunen ska så snart som möjligt efter barnets ankomst till 
Sverige utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. 
I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen 
agera som både förmyndare och vårdnadshavare för barnet. 
Barnet får därigenom en företrädare som på ett heltäckande 
sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för 
barnets bästa. 

Barnen har rätt till skolgång och sjukvård 
Skola och annan utvecklande verksamhet är av stor betydelse 
oavsett om barnen får stanna i Sverige eller återvända till 
hemlandet. Därför deltar mindre barn normalt i kommunal 
förskoleverksamhet, barn i skolpliktig ålder går i grundskolan 
och barn över 16 år erbjuds gymnasieskola eller motsvarande. 
Undervisningsansvaret vilar på den kommun där barnet vistas 
och ska bedrivas med hänsyn till det enskilda barnets behov 
och förutsättningar. 

Alla asylsökande barn har rätt till hälso-, tand- och 

sjukvård på samma villkor som andra barn i det 

svenska samhället. Landstingen får ersättning av 

staten för att ge barnen den vård de behöver, såväl 

den fysiska som den psykiska.   

Migrationsverkets ansvar 
Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövning inom ramen 
för lagen om mottagande av asylsökande (Sfs 1994:137). Det 
innebär att verket svarar för prövningen av barnens 
asylärenden och för frågor som rör bistånd och återvändande. I 
Migrationsverkets uppdrag ingår också att teckna 
överenskommelser med kommuner om mottagande av de 
ensamkommande barnen och att anvisa nyanlända barn till en 
kommun.  

Prövning av barnens asylärenden 
Så snart kommunen har utsett en god man till barnet kan en 
ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket. Barnet får då 
hjälp av ett offentligt biträde. Det är särskilda barnhandläggare 
på Migrationsverket som utreder barnens asylärenden. När 
barnet, tillsammans med det offentliga biträdet och en tolk 
träffar barnhandläggaren får barnet berätta om sitt liv före 
ankomsten till Sverige och om behovet av skydd. 

När barnets asylskäl ska prövas försöker vi anpassa 

utredningen så mycket som möjligt efter barnets 

ålder, hälsa och andra omständigheter. Principen om 

barnets bästa, som är inskriven i Utlänningslagen, 

blir i åtskilliga ärenden en sammanvägning av en 

rad olika omständigheter som kommer fram i 

utredningen.   

Ärenden som gäller ensamkommande barn har alltid 

förtur, för att väntetiden ska bli så kort som möjligt. 
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När ett barn beviljas uppehållstillstånd 
När ett barn beviljas uppehållstillstånd ser kommunen till att 
barnet antingen placeras i ett familjehem eller annat lämpligt 
boende. I några kommuner finns särskilda boenden för de barn 
utan vårdnadshavare som fått uppehållstillstånd. 

När ett barn får avslag på sin ansökan om 
asyl 
I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om asyl kan 
verkets beslut överklagas till migrationsdomstolen/Migrations-
överdomstolen. 

Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut 

ska barnet avvisas från Sverige. En noggrann 

utredning görs alltid om vem som ska ta hand om 

barnet och ta emot vid ankomsten till det land 

barnet återsänds till. Vid återsändandet får barnet 

alltid ledsagning av en person som ser till att barnet 

tas emot av en anhörig eller någon annan som 

ansvarar för barnets omvårdnad. 

Barn har rätt att återförenas med 
föräldrar 
Enligt FN:s barnkonvention är det en rättighet för ett barn att 
återförenas med sina föräldrar. Därför försöker svenska 
myndigheter finna barnens föräldrar eller vårdnadshavare. När 
det inte föreligger någon risk för förföljelse eller andra behov av 
skydd är huvudinriktningen att ett ensamt barn så snabbt som 
möjligt ska återförenas med sina föräldrar i hemlandet. 

    

 

 

 

 

 

 


