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Förord
Den här delrapporten presenterar, diskuterar och analyserar de första resultaten från
forsknings- och utvecklingsprojektet ”Hur fungerar samhällets insatser för ensamkommande
flyktingungdomar? Om ensamkommande flyktingungdomars introduktion och etablering i
Umeå”. Rapporten kommer att följas av en slutrapport som bland annat innehåller intervjuer
med ungdomarna och fördjupade analyser. Projektet medfinansieras av Europeiska
Flyktingfonden och är ett samarbete mellan en grupp forskare vid Umeå universitet, Umeå
kommun (socialtjänsten) och KFUM i Umeå. Delrapporten bygger i allt väsentligt på ett 30tal intervjuer med aktörer i mottagningssystemet; på fokusgruppsintervjuer och på en enkät
som ensamkommande ungdomar i Umeå besvarade under september 2012.
Rapportens preliminära resultat har under hösten 2012 vid flera tillfällen presenterats för
aktörer som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar såväl i Umeå kommun som i
några andra kommuner. Delrapportens resultat kommer att presenteras och diskuteras med
aktörer i mottagningssystemet och är tänkt att tjäna som underlag i det kontinuerliga
utvecklingsarbete som pågår i Umeå kommun kring ensamkommande barn och ungdomar.
Det är viktigt att poängtera att den bild av mottagandet som delrapporten beskriver är den vi
fått som utomstående betraktare. De brister som uppmärksammas i rapporten syftar inte till att
peka ut någon. När vi sammanfattar vad som aktörerna upplever har fungerat bra eller mindre
bra och därefter drar slutsatser om brister och utvecklingsbehov är syftet att bidra till det
pågående utvecklingsarbetet.
Forskargruppen tackar samtliga som medverkat, svarat på frågor och reflekterat kring
mottagningssystemet tillsammans med oss under intervjuer, fokusgruppsintervjuer och i
samband med enkätundersökningen!
Delrapporten har utarbetats med följande ansvarsfördelning:
Malin Eriksson (Universitetslektor, Epidemiologi och Folkhälsa) har intervjuat gode
män/särskilt förordnade vårdnadshavare, genomfört fokusgruppsintervjuer och skrivit de delar
av rapporten som handlar om socialsekreterare och gode män/vårdnadshavare.
Mehdi Ghazinour (Docent, Socialt arbete) har genomfört intervjuer med socialsekreterare
och enkätundersökningen med ungdomarna. Han har skrivit den del av rapporten som rör
ungdomarnas syn på mottagningssystemet i Umeå och den del som beskriver mottagandet,
boendesystemet och samverkansgrupperna i kapitel 3.
Anders Hanberger (Professor, Tillämpad utbildningsvetenskap) har samlat in det material
som rör Umeå kommuns beslut om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och
skrivit inledningen, avsnittet som beskriver rapportens syfte och utvärderingens upplägg, samt
början på kapitel 3. Han har också strukturerat delrapporten.
Joakim Isaksson (Universitetslektor, Socialt arbete) har intervjuat skolpersonal och skrivit de
delar av rapporten som rör skolan.
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Malin E. Wimelius (Universitetslektor, Statsvetenskap) har intervjuat föreståndare för HVBhemmen och stödboendena, samordnare och personalgruppen på Paz Paloma. Hon har också
varit med och genomfört fokusgruppsintervjuerna och skrivit de delar av rapporten som rör
HVB-hemmen och stödboendena.
Forskargruppen har tillsammans utvecklat och skrivit metodavsnittet, diskussionen,
slutsatserna och rekommendationerna.

Umeå
Januari 2013
Mehdi Ghazinour (projektledare); Malin Eriksson, Anders Hanberger, Joakim Isaksson och
Malin E. Wimelius
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Sammanfattning
Syftet med den här delrapporten är att beskriva mottagningssystemet och samhällets insatser
för ensamkommande ungdomar i Umeå; att redogöra för hur aktörerna uppfattar mottagandet
och insatserna; att dra slutsatser om hur mottagningssystemet och insatserna fungerar och
slutligen att ge rekommendationer om vad som kan utvecklas.
Rapporten bygger huvudsakligen på intervjuer, fokusgruppsintervjuer och en
enkätundersökning. Totalt har 32 personer (socialsekreterare, gode män/särskilt förordnade
vårdnadshavare, föreståndare och samordnare på HVB-hemmen och stödboendena samt
personer ur olika yrkesgrupper i skolan) intervjuats och tre fokusgruppsintervjuer med
personal på HVB-hem och stödboenden genomförts. Enkäten har distribuerats till 53
ungdomar, 16 år eller äldre och med permanent uppehållstillstånd, varav hälften av dem
besvarade den.
När de gäller de olika aktörernas uppfattningar, bedömningar och erfarenheter av mottagandet
och de insatser som genomförs för ungdomarna, visar utvärderingen att socialsekreterare
involverade i socialtjänstens verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar upplever
sig som en ”isolerad ö” inom socialtjänsten som helhet. I stort sett arbetar socialsekreterarna
enligt samma riktlinjer som gäller i andra ärenden kring barn och unga; en utredning inleds
för att utreda ungdomens situation och behov, varefter beslut om insats tas. Det blir dock
tydligt att denna arbetsrutin inte är anpassad till det specifika arbetet med ensamkommande
barn och ungdomar, eftersom beslut om t.ex. boende med nödvändighet måste tas innan en
utredning ens kunnat inledas.
Föreståndare, samordnare och personal på boendena efterlyser utvecklade kvalitets- och
uppföljningsverktyg i den egna verksamheten och systematisk uppföljning av de ungdomar
som skrivs ut från mottagningssystemet. När det gäller systemet som sådant finns en rad
synpunkter på hur det skulle kunna utvecklas och förbättras; många efterfrågar en ökad
politisk tydlighet när det gäller Umeå kommuns mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar. Det framförs också en del kritik mot hur samverkan fungerar och hur andra aktörer
genomför de insatser de är ansvariga för.
Vad avser gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare visar utvärderingen att rollen
upplevs ganska otydlig, de har svårt att klart beskriva vad detta uppdrag innebär.
Beskrivningarna av vad man gör varierar och beror bl.a. på inställningen till uppdraget,
ambitionsnivå och om man ser sig själv som en ställföreträdande förälder eller om man ser på
uppdraget som strikt reglerat och formellt.
Utvärderingen visar vidare att skolpersonalen upplever vissa brister med insatserna som
helhet på skolan och framförallt med insatser för att integrera ensamkommande ungdomar
inom skolans samlade verksamhet. Med anledning av de omorganisationer som gjorts av
verksamheten under senare år framförs även kritik mot att organisationen aldrig får landa,
vilket påverkar den interna samverkan mellan personalen på introduktionsprogrammet och till
viss del även samverkan med externa aktörer. Några aktörer efterlyser också ett uppföljnings5

och kvalitetssäkringsverktyg för hela introduktionsprogrammets verksamhet. Vad gäller
synpunkter på själva mottagningssystemet finns också en rad sådana, bl.a. att politiska beslut
inte har förankrats i verksamheten, en avsaknad av en tydlig vision inom kommunen om vad
man vill med mottagningssystemet och introduktionsprogrammets del i den visionen, samt att
det saknas en plan för de ungdomar som lämnar systemet när de fyllt 21år.
Enkätundersökningen visar att ungdomarna uppfattar samhällets insatser på ett mer positivt
sätt än man kunnat förvänta sig om man jämför med den bild av livsvillkoren för
ensamkommande barn och ungdomar som framträder i media och i Socialstyrelsens tillsyn av
HVB-hem. De anser också att samarbetet mellan aktörerna i systemet fungerar väl. Detta
innebär dock inte att det inte finns förhållanden som behöver förbättras. Lärare, skolsköterska,
elevhandledare och skolkurator är de aktörer som ensamkommande ungdomar vänder sig
mest till. Socialsekreterare har genomgående fått lägst skattning av ungdomarna när det gäller
insatser och stöd. Kontaktpersoner/mentorer uppfattas av ungdomarna som mindre skickliga
att förstå sig på deras behov, jämfört med gode män/vårdnadshavare och socialsekreterare.
När det gäller hur olika aktörer behandlar ungdomarna skattas kontaktpersonerna/mentorerna
högre än gode män och socialsekreterare.
Den huvudslutsats som dras i utvärderingen är att mottagandet och samhällets insatser för
ensamkommande ungdomar i Umeå i stort verkar fungera bra för ungdomarna, men samtidigt
framträder brister i mottagningssystemet. Utvärderingen drar ytterligare sex slutsatser. En av
nio rekommendationer är att kommunledningen bör utveckla målen för verksamheten i stort
och för enskilda aktörers insatser och ansvar i syfte att ge vägledning i hur aktörerna ska
utveckla sina egna insatser och samverkan.
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1. INLEDNING
Projektet ”Hur fungerar samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar? Om
ensamkommande flyktingungdomars introduktion och etablering i Umeå” handlar dels om att
utvärdera mottagningssystemet för ensamkommande ungdomar i Umeå, dels om att få ökad
kunskap om ungdomarnas egna förmågor att etablera sig i Sverige (bygga sociala nätverk och
delta i föreningslivet t.ex.). I denna delrapport redovisas en första utvärdering av det lokala
mottagningssystemet och samhällets insatser för ensamkommande ungdomar i Umeå. En
slutrapport kommer att presenteras under 2014.
Bakgrunden till projektet är att antalet ensamkommande barn och ungdomar (EKBU) som
kommit till Sverige ökat stadigt under senare år (Migrationsverket, 2012; Wimelius m.fl.,
2012). Migrationsverkets strategi för mottagandet i Sverige har varit att sluta avtal med
kommuner som vill ta emot EKBU och Umeå kommun är en av de kommuner som sedan
2007 har ett sådant avtal. Kommunen har idag (2012) ett avtal om 40 platser, varav 10 platser
för asylsökande. Av de barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige är majoriteten
pojkar i åldern 14 år och uppåt. Vanligen placeras de i så kallade hem för vård och boende
(HVB-hem). I dag finns det två huvudaktörer i Umeå som bedriver HVB-hem och
stödboenden för EKBU, kommunen och KFUM i Umeå.
I takt med att alltfler EKBU kommer till kommunerna har också behovet av kunskap ökat om
hur mottagandet och samhällets insatser fungerar och bör utformas och organiseras. Likaså
har behovet av kunskap om ungdomarnas hälsa, psykosociala behov och erfarenheter av
mottagandet samt förutsättningar för etablering och integration i Sverige ökat. Som ett stöd i
lokal kunskapsuppbyggnad genomförde socialtjänsten i Umeå kommun under 2009 och 2010
projektet ”Mottagande av ensamkommande barn – en metodutveckling (MEB-projektet)” som
också medfinansierades av Europeiska flyktingfonden. Syftet med MEB-projektet var att
identifiera och kartlägga utvecklingsbehov inom verksamheter som arbetar med EKBU i
Umeå, dvs. socialtjänsten (socialsekreterare), överförmyndarnämnden (gode män), HVB-hem
(personal) och skolan. Projektets andra syften var att identifiera utvecklingsbehov av
samverkan mellan berörda aktörer/myndigheter, sätta samman de identifierade behoven till en
gemensam utvecklingsplan och slutligen genomföra de delar av utvecklingsplanen som var
möjliga under projekttiden (Prema Utvärdering & Företagsutveckling, 2011).
I denna delrapport används MEB-utvärderingen och andra dokument och rapporter som
beskriver och reglerar aktörernas insatser som utgångspunkter. Delrapporten baseras
framförallt på intervjuer och fokusgruppsintervjuer som har utförts under våren 2012 med
socialsekreterare, gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, HVB-hemmen,
stödboendena och skolan. För att fånga in ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av
mottagandet och samhällets insatser utarbetades en enkät som besvarades under september
2012. Det är ungdomar med permanent uppehållstillstånd, 16 år eller äldre, som studerats i
projektet och som besvarat enkäten. I juridisk mening är ungdomarna barn och det är också så
de ofta refereras till i myndighetspublikationer och politiska beslut. I det här projektet har vi
emellertid valt att referera till den gruppen (16 år och äldre med permanent uppehållstillstånd)
som ensamkommande ungdomar, något som också är vanligt i internationell forskning. Ibland
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används dock beteckningen EKBU i syfte att beskriva t.ex. kommunens riktlinjer eller
utvecklingsarbete för alla ensamkommande under 18 år med eller utan uppehållstillstånd.

2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG
Syftet med föreliggande delrapport är att beskriva mottagningssystemet och samhällets
insatser i Umeå under 2012 och redogöra för hur aktörerna uppfattar mottagandet och
insatserna, samt att dra slutsatser om hur mottagningssystemet och insatserna fungerar och ge
rekommendationer om vad som kan utvecklas.
Utvärderingen läggs upp som en programutvärdering med intressentperspektiv, vilket innebär
att det lokala mottagningssystemet och samhällets insatser för ensamkommande ungdomar i
Umeå utvärderas som ett samlat program. Intressentperspektivet kommer främst till uttryck
genom att utvärderingen undersöker hur mottagningssystemet och insatserna uppfattas av
olika aktörer (intressenter). De aktörer som undersöks i rapporten är boendena,
socialsekreterare som arbetar med EKBU, skolan, gode män/vårdnadshavare och
ungdomarna.
Utvärderingen struktureras med hjälp av en beprövad utvärderingsmodell för policy- och
programutvärdering (Hanberger, 2001; Hanberger m fl., 2009). Modellen klargör vilka frågor
utvärderingen ska undersöka och är uppbyggd kring fyra byggstenar/frågeområden.
Inledningsvis sätts programmet (det lokala mottagningssystemet och insatserna) in i den
problemsituation ur vilken det har vuxit fram. Problemsituationen har redan beskrivits kort i
inledningen. Det lokala mottagningssystemet i Umeå undersöks därefter. Analysen fokuserar i
detta steg på kommunens mål för mottagandet och hur mottagandet är organiserat. I det tredje
steget undersöks genomförandet, dvs. vilka insatser som genomförts i praktiken.
Avslutningsvis utvärderas resultaten av programmet med fokus på hur olika aktörer har
uppfattat insatserna och vilka effekter som framträder av programmet.
Utvärderingen söker i denna delrapport svar på följande frågor:
Om problemsituationen:
Vad är bakgrunden till mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Umeå?
Hur ser förutsättningarna ut för att ta emot ensamkommande ungdomar i Umeå?
Om lokala mottagningssystemet:
Vilka mål finns för mottagandet och insatserna i Umeå?
Hur är mottagandet organiserat?
Om genomförandet:
Vilka insatser har genomförts? Hur har insatserna fungerat i praktiken?
Hur har samverkan fungerat?
Hur dokumenteras insatserna och hur fungerar uppföljningen?
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Om resultaten:
Hur uppfattar och värderar aktörerna insatserna och mottagningssystemet?
Utvärderingen kommer, med svaren på dessa frågor som grund, att dra slutsatser om vad som
kännetecknar samhällets insatser i Umeå, hur mottagningssystemet och insatserna fungerar,
samt lämna rekommendationer för hur verksamheten kan utvecklas. I slutrapporten kommer
fler utvärderingsfrågor att ställas och besvaras.
2.1 Metod och material
Beskrivningen av det lokala mottagningssystemet baseras på dokument, intervjuer och
fokusgruppsintervjuer med nyckelaktörer samt en enkät till ungdomar1. Sammantaget har vi
intervjuat 32 personer (se nedan). Vi har sökt men inte fått möjlighet att intervjua
socialnämndens ordförande i Umeå kommun. Vi har inte intervjuat personal vid Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) i Umeå, i hälso- och sjukvården.
Fyra socialsekreterare, samtliga kvinnor, som jobbar inom verksamheten för EKBU har
intervjuats om sina erfarenheter av egna och andras insatser för ensamkommande ungdomar.
En av intervjupersonerna har jobbat med målgruppen sedan starten 2007 och övriga från
några månader upp till drygt ett år.
Fem gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar i Umeå
har intervjuats i samma syfte. Intervjupersonerna, tre kvinnor och två män, är i åldrarna 45-70
år och har varierande yrkesbakgrunder. Något som förenar dem är ett engagemang i olika
typer av samhällsfrågor, samt att alla själva anmält intresse av att fungera som god man för
EKBU.
Föreståndare och samordnare på samtliga boenden och personalen på Paz Paloma har
intervjuats. Flertalet av intervjupersonerna (fyra kvinnor och tre män) har omfattande
erfarenhet av socialt arbete och alla har varit involverade i mottagandet av ensamkommande
barn och ungdomar under flera år. Många är socionomer och flera har tidigare arbetat med
flyktingmottagning. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med personal på Fenix (KFUM),
Pangea och Paloma. På Fenix deltog tre ur personalen, som inkluderande nattpersonal är totalt
nio personer. På Pangea deltog fem ur personalgruppen som där omfattar nio personer dagtid
och tre nattetid. På Paloma deltog fyra av sex personer ur personalen. Personalen på boendena
har ofta en bakgrund i det sociala arbetet; i grupperna återfinns socionomer men också
arbetsterapeuter, lärare, idrottspedagoger och sjukgymnaster. Några av dem har egna
erfarenheter av flykt och av att ha kommit till Sverige själva som tonåringar.
Könsfördelningen är jämn och i termer av ålder och erfarenhet finns såväl relativt
nyutexaminerade och unga personer som sådana med flera decenniers yrkesliv bakom sig.
Sammanlagt 16 intervjuer har genomförts med skolpersonal som på ett eller annat sätt arbetar
med ensamkommande ungdomar på Östra gymnasiet, varav nio stycken är kvinnor och sju
1

Intervjuguide och enkät kan för den som så önskar tillhandahållas av forskargruppen.
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stycken är män. De personalkategorier som har intervjuats är: rektor för
introduktionsprogrammet, skolsköterska, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, speciallärare,
ämneslärare (svenska som andraspråk), skolvärdar, ämneslärare på introduktionskursen
UNIK, modersmålslärare, samt enhetschefen för modersmålslärarna. Intervjupersonerna har
varierande erfarenhet av att arbeta med ensamkommande ungdomar; vissa har lång erfarenhet
medan andra relativt nyligen kommit i kontakt med denna grupp inom ramen för sin yrkesroll.
I de flesta fall intervjuades personerna individuellt, men i vissa fall intervjuades samma
yrkeskategori tillsammans för att spara tid men också för att låta intervjupersonerna diskutera
frågorna sinsemellan under intervjun.
Vid intervjuerna användes en gemensam intervjuguide med semistrukturerade frågor inom
följande områden: bakgrund, utbildning och erfarenhet, insatser, genomförande (med fokus på
introduktion, etablering och självständighet), värdering av insatser och uppföljning, resurser,
rättigheter och regelverk, samt frågor kring samverkan. Fokusgruppsintervjuerna
strukturerades med hjälp av inledande frågor om hur arbetet upplevs och genom att deltagarna
individuellt och skriftligen fick ta ställning till ett antal påståenden om den egna
verksamheten. Påståendena baserade sig på de teman som återfinns i intervjuguiden.
Resultatet sammanställdes och redovisades under fokusgruppsintervjuerna i syfte att få igång
diskussion och samtal om vad gruppen var överens om och inte.
En enkät utarbetades också för att undersöka ungdomarnas erfarenheter av
mottagningssystemet och hur de uppfattar olika aktörers insatser. Enkätfrågorna processades
och testades först på tre ungdomar. Under hösten 2012 fanns 53 ungdomar, 16 år och äldre
med permanent uppehållstillstånd i Umeå. Totalt 27 av dem, 21 pojkar och 6 flickor,
besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvensen på 51 procent. De flesta av
ungdomarna kommer från Afghanistan och Somalia och de hade i genomsnitt bott två år i
Sverige när de svarade på enkäten. Sexton ungdomar från de kommunala boendena Pangea (2
ungdomar), Paloma (7 ungdomar) och Paz Paloma (7 ungdomar) besvarade enkäten. Från
KFUM besvarade 8 ungdomar enkäten. Två ungdomar hade eget lägenhetskontrakt; endast en
ungdom som besvarade enkäten bodde i familjehem.

3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ
Umeå kommun har sedan 2007 tagit emot EKBU med och utan uppehållstillstånd. Avtalet
med Migrationsverket innebär att kommunen ansvarar för att EKBU får boende, omvårdnad
och skolgång. Uppdraget från Migrationsverket utförs i samverkan mellan socialsekreterare,
boendena, skolan, gode män samt hälso- och sjukvården. Kommunstyrelsen beslutade 2006
att ställa sig positiv till att kommunen fortsättningsvis skulle ta emot EKBU och
socialnämnden gav nämndens ordförande i uppdrag att underteckna en överenskommelse med
Migrationsverket (Socialnämnden, 2006). I Kommunstyrelsens beslut refereras till en
tjänsteskrivelse som beskriver förvaltningens mål och syften för verksamheten (Umeå
kommun, 2006). Kommunstyrelsen fattade 2010 ett beslut om en ny överenskommelse med
Migrationsverket för tillfälligt mottagande av EKBU och gav socialnämnden i uppdrag att
verkställa beslutet (Kommunstyrelsen, 2010). Det är dessa tre dokument som vi fått ta del av
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som formellt ligger till grund för Umeå kommuns mottagande av EKBU. Följande syften och
mål har förvaltningen ställt upp och politiken ställt sig bakom för Umeå kommuns verksamhet
för EKBU (Umeå kommun, 2006, sid. 1):
”Tryggt boende: barnen ska erbjudas boende i grupp som innebär en trygg tillvaro i väntan
på besked om PUT.
Rättssäker handläggning: barnen ska få en socialsekreterarkontakt och genomgå en
utredning som ger vägledning kring vilka behov och insatser som kan vara aktuella i det
enskilda fallet och som följer den enskilde genom hela asylprocessen.
Utbildning: barnen ska gå i skola och få undervisning på den nivå som motsvarar deras
behov.
Hälso- och sjukvård: alla barn ska undersökas av läkare och få eventuella behov av
medicinsk karaktär tillgodosedda.
Kultur och samhälle: varje barn ska ges grundläggande kunskaper om det svenska samhället
i allmänhet och om att vara ung i Sverige i synnerhet.
Aktiv fritid: initiera kontakter med föreningslivet så att barnen erbjuds förutsättningar för en
meningsfull fritid.
Individuell trygghet/säkerhet: varje barn ska få en god man som särskilt bevakar dennes rätt
till trygghet och säkerhet.”
Socialnämndens ordförande har inte svarat på vår inbjudan att medverka i en intervju för att
komplettera beskrivningen av kommunens styrning och uppföljning av arbetet med EKBU.
Det lokala mottagningssystemet har utvecklats successivt från 2007. Bilden på nästa sida visar
hur mottagningssystemets boendekedja är organiserad i Umeå kommun hösten 2012.
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EKBU från kommuner i regionen
som söker sig till Umeå kommer
också in i mottagningssystemets
boendekedja

PANGEA (HVB-hem)
Pangea startades 2007
12 platser för EKBU med asylstatus eller
som har PUT
9 personal dagtid inklusive föreståndare
3 personal nattid som arbetar ensam i skift






EKBU
anvisas till
Umeå







MORGONSOL (HVB-hem)
Beläget i Hörnefors
Verksamheten startades 2010
12 platser för EKBU med asylstatus eller
som har PUT
Under 2012-2013 flyttas verksamheten till
Umeå, till samma byggnad som Pangea






PALOMA
(Stödboende, öppenvård)
Paloma startades 2007
13 träningslägenheter under
2012
16-20 ungdomar med PUT
8 personal inkl. föreståndare
och en samordnare

TUNNELBACKEN
(Stödboende, öppenvård)
 Tunnelbacken startades 2012
 4 platser för EKBU med PUT
från Pangea eller Morgonsol
 4 personal som bemannar
boendet dygnet runt






PAZ PALOMA
(Stödboende, öppenvård)
Paz Paloma startades 2007
11 platser i lägenhetsboende
11-13 ungdomar aktuella under
2012
2 personal

Ungdomarna
skrivs ut vid 21
års ålder

KFUM i Umeå: verksamheten FENIX består av
ett HVB-hem och träningsboende





HVB-hem
KFUM tar sedan 2007 emot EKBU från
Umeå och andra kommuner
14 platser
8 personal dagtid inklusive föreståndare
3 personal nattid som arbetar ensam i skift




Externa lägenheter
18 träningslägenheter (2012)
Samma personal som vid HVB-hemmet

Ungdomarna
skrivs ut vid 21
års ålder
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3.1 Mottagandet under de första veckorna
När Migrationsverket anvisar ett ensamkommande barn eller ungdom till Umeå initieras det
lokala mottagandet. Myndighetsutövande socialsekreterare, som har det övergripandet
ansvaret, beslutar om placering i familjehem eller placering på Pangea, HVB-hem för EKBU,
alternativt i KFUMs verksamhet. Barnet eller ungdomen får på boendet två kontaktpersoner
(eller mentorer som det heter på KFUM), överförmyndarnämnden utser en god man och
skolan placerar barnet/ungdomen i lämpligt utbildningsprogram efter hans/hennes ålder och
kunskapsnivå.
3.2 Boendesystemet
I Umeå kommuns boendesystem finns för närvarande 7 grupp- och stödboenden.
Gruppboendena organiseras och drivs av Umeå kommun och KFUM i Umeå. Kommunens
boenden (Pangea, Paloma och Paz Paloma)2 ingår i en boendekedja, medan KFUM har ett
sammanhållet gruppboende och ett nära kopplat lägenhetsboende. Nedan följer en kortfattad
beskrivning av de olika boendena; längre beskrivningar av verksamheternas syften,
arbetsrutiner och insatser samt övergångarna dem emellan återfinns i kapitel 4.
Pangea
HVB-hemmet Pangea drivs av Umeå kommun. Verksamheten har tolv platser och personal
som arbetar under såväl dag (9 stycken) som natt (3 stycken). På Pangea får varje barn och
ungdom två kontaktpersoner, men all personal har ett gemensamt ansvar för samtliga barn och
ungdomar. Under tiden på Pangea skall barnen och ungdomarna ges en stabil och bra grund
att stå på; goda rutiner – i vilka skolgång ingår –, grundläggande språkkunskaper och en
begynnande förståelse för hur samhället fungerar. När de bedöms vara redo att lämna Pangea
(grunden för en sådan bedömning diskuteras i kapitel 4), övertar Paloma (eller Tunnelbacken)
ansvaret.
Morgonsol
Umeå kommun hade fram till årsskiftet 2011/2012 en verksamhet på entreprenad, Morgonsol
i Hörnefors. Morgonsols kärnverksamhet och funktion liknade Pangeas och ungdomar
flyttade från Morgonsol till Paloma när de bedömdes vara redo. Vid årsskiftet tog kommunen
över ansvaret och Morgonsols verksamhet skall flytta till samma byggnad som inrymmer
Pangea.
Tunnelbacken
Umeå kommun startade under hösten 2012 ytterligare ett stödboende för ensamkommande
barn och ungdomar. I boendet placeras barn och ungdomar som bedöms vara redo att lämna
Pangea men inte redo för eget boende i träningslägenhet.
Paloma
Stödboendet Paloma förfogar över 13 träningslägenheter. Personalstyrkan omfattar inklusive
en föreståndare och en samordnare, 8 personer. Stödboendet är organiserat så att ungdomarna
2

Under hösten 2012 öppnades ett ytterligare boende inom kommunens regi, Tunnelbacken, med fyra platser för
EKBU. I följande delrapport har vi dock enbart fokuserat på Pangea, Paloma, och Paz Paloma.
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bor två och två i träningslägenheterna och bygger på att ungdomarna själva i större
utsträckning söker upp personalen när de behöver hjälp och stöd. Verksamheten består också
av en gemensam lokal, Navet, till vilken ungdomarna kan söka sig även under helger för
samtal, läxhjälp och samvaro. När personal och ungdomen själv bedömer att han/hon är redo
sker en överföring till Paz Paloma och eget lägenhetskontrakt tecknas.
Paz Paloma
Stödboendet Paz Paloma omfattar 11 platser i lägenheter där ungdomarna bor själva. Två
personal arbetar med ungdomarna som vid det här laget oftast är mellan 18 och 21 år gamla.
På Paz Paloma får ungdomarna ett mer övergripande stöd som syftar till att etablera dem i
samhället. Ungdomarna ska nu klara mycket själva och får hjälp med sådant de ber om.
Gemensamt för alla kommunala boendeformer, utom Paz Paloma, är att insatserna bygger på
kontaktmannaskap. Kontaktmannaskapet utgår från ett salutogent perspektiv vilket betyder att
”… Personalens uppgift blir att skapa trygghet kring ungdomen och hjälpa
denne att hantera tillvaron. Ju mer ungdomen upplever tillvaron begriplig,
meningsfull och hanterbar, desto mer stärks ungdomens känsla av
sammanhang…” (Umeå kommun, 2012).
Kontaktpersonerna har också i uppgift att hålla kontakt med gode män/vårdnadshavare,
socialsekreterare och skolan. Det åligger dem dessutom att utarbeta en genomförandeplan,
även om socialsekreteraren har det yttersta ansvaret, också för uppföljning. När ungdomarna
fyllt 18 år ska de själva sköta kontakten med skolan.
KFUM i Umeå
KFUM: s verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar, Fenix, inbegriper såväl ett
HVB-hem med 14 platser i KFUM:s lokaler som stödboende i 18 externa lägenheter.
Inklusive föreståndaren omfattar personalen 11 personer. Verksamheten startade 2007 och
sedan dess har den haft 63 ungdomar mellan 15 och 21 år placerade. KFUM i Umeå tar emot
EKBU från Umeå kommun samt från övriga kommuner i länet, företrädesvis Åsele. Enligt ett
dokument3 sägs följande om KFUMs arbete med EKBU:
”med utgångspunkt i varje individs förmågor, kompetenser och mål introducerar vi
ensamkommande ungdomar in i ett nytt samhälle och en ny kultur så att de får goda
förutsättningar att etablera sig här.”
På gruppboendet får varje barn eller ungdom en mentor, som kontaktpersonerna kallas.
Mentorernas ansvar och uppgifter liknar de som kontaktpersonerna har i den kommunala
verksamheten. Under den tid barnen och ungdomarna bor i gruppboendet skall de ges en trygg
och stabil bas. De relationer som utvecklas till mentorerna behålls under hela tiden vilket
betyder att de ungdomar som flyttar till externa lägenheter har kvar samma mentorer.

3

Dokumentet saknar författare och datum.

14

Steget ut i externa lägenheter tas när ungdomarna fyllt 18 år och bedöms vara redo att bo
själva (grunden för bedömningen redovisas i kapitel 4). Mentorerna behåller alltså kontakten
med ungdomarna men dessa skall gradvis ta ett allt större ansvar för att själva söka det stöd de
behöver; hos personalen och i samhället i övrigt.
Precis som i den kommunala verksamheten bygger de insatser som görs på barnens och
ungdomarnas individuella behov och på mentorskap. Verksamheten vilar också på
utgångspunkten att KFUM-huset skall utgöra en bas för ungdomarna, oavsett om de befinner
sig på gruppboendet eller i externa lägenheter. Ungdomar som bor själva erbjuds därför att
delta i olika aktiviteter som ordnas; också de ungdomar som skrivits ut från verksamheten
välkomnas att besöka KFUM-huset.
3.3 Samverkan och samverkansgrupper4
Det finns i kommunen och regionen ett antal samverkansgrupper i vilka HVB-hemmens och
stödboendenas ledning (och i vissa fall personer ur personalen) tillsammans med andra
aktörer deltar.
Regionalt:
- Samverkan i Regionen, består av Vännäs, Robertsfors, Nordmaling, Umeå och
Vindeln. Syftet med samverkan är att föreståndare på HVB-hem och stödboenden i
dessa kommuner träffas för samordning av insatser och erfarenhetsutbyte.
Samverkansgruppen träffas en till två gånger per termin.
Lokalt:
- Lokal överenskommelse mellan skola, socialtjänst och överförmyndarkontoret
(Löken), består av Umeå kommuns samordnare för ensamkommande barn och
ungdomar, socialsekreterare, överförmyndarnämnd, Hedlundaskolan i Umeå samt
Östra gymnasiet, VIVA-resurs och representanter från Pangea, Paloma och Paz
Paloma. Syftet är att nå en effektiv samverkan, över de organisatoriska gränserna, så
att barnen och ungdomarnas behov bättre tillgodoses av gemensamma insatser.
Samverkansgruppen träffas 3 gånger per år under 20125.
-

Brå-gruppen, består av representanter från BRÅ, polisen, socialtjänst
(socialsekreterare och fältgruppen), Pangea, Paloma, Paz Paloma, KFUM, och Östra
gymnasiet. Syftet med samverkan är att följa upp de ensamkommande ungdomarnas
skolgång, alkohol- och drogproblematik. Samverkan fokuserar mycket på ungdomar
som befinner sig i riskzonen. Gruppen träffas två gånger per termin.

4

Uppgifter om samverkansgrupperna har inhämtats av två interna dokument som har producerats av Ulrika
Granskog under 2012 och Elisabeth Höglund under 2013.
5
Lökens gemensamma grundsyn utgår från tre principer: (a) att barn och ungdomar ses som resursstarka
individer (b) normalitetsprincipen ska gälla. Det betyder att det som gäller för en majoritet av Umeås ungdomar
även ska gälla de ensamkommande barn och ungdomar (c) myndigheternas samverkan ska vara konstruktiva
åtgärder som hjälper barn och ungdomen till självständighet med möjlighet att försörja sig och förverkliga sina
livsmål.
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-

Papas, består av socialsekreterare, Pangea, Paloma och Paz Paloma. Det är en
samverkansgrupp för föreståndarna för de olika verksamheterna som bedrivs för
ensamkommande barn och ungdomar i Umeå kommuns regi. De träffas var 14:e dag
för att bland annat diskutera verksamhetspolicy liksom frågor som berör ungdomarnas
utveckling, hälsa, ekonomi och boendemiljö.

-

Utvecklingsgruppen, består av Umeå kommuns samordnare för ensamkommande barn
och ungdomar, två personer från socialtjänsten, föreståndare och personal från Pangea,
Paloma och Paz Paloma samt personal från Östra gymnasiet. Samverkansgruppens
funktion är att ha kännedom och kunskap om frågor som berör ensamkommande barn
och ungdomar på nationell, regional och lokal nivå. En annan funktion
samverkansgruppen har är att komma med idéer som kan gynna barnens och
ungdomarnas utveckling under etableringsfasen. Samverkansgruppen träffas 3
ggr/halvår.

-

EKB-rådet, består av socialsekreterare och medarbetare från boendekedjan. Syftet med
samverkansgruppen är att diskutera verksamhetsnära frågor som grundar sig i det
praktiska arbetet och finna ”snabba lösningar tillsammans”. Samverkansgruppen
träffas var sjätte vecka och diskuterar olika frågor kring EKBU.

Sammanfattningsvis kan konstateras att många samverkansgrupper finns på flera olika nivåer.
De olika samverkansgrupperna hanterar främst samordningsfrågor och strukturella frågor,
enskilda ärenden diskuteras inte.

4. SAMHÄLLETS INSATSER FÖR ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR I UMEÅ
I detta kapitel beskrivs samhällets insatser för ensamkommande ungdomar i Umeå med fokus
på de insatser som socialsekreterare, HVB-hemmen och stödboendena, gode
män/vårdnadshavare och skolan genomför för målgruppen. Här beskrivs också den samverkan
som förekommer och rutiner för dokumentation och uppföljning av olika insatser.
4.1 Socialsekreterarnas insatser
Sedan 2007 finns det en enhet inom socialtjänsten i Umeå kommun som arbetar enbart med
ensamkommande barn och ungdomar. Inledningsvis fanns endast en tjänst inrättad, men i takt
med att verksamheten vuxit finns i dagsläget (2012) fyra heltidstjänster inom enheten.
Enhetens verksamhet räknas till myndighetsutövning inom socialtjänsten, och arbetet styrs av
existerande regelverk enligt bl.a. socialtjänstlagen.
4.1.1 Arbetsrutiner och genomförda insatser
Ett ärende hos socialsekreteraren börjar med att de får en anvisning från Migrationsverket om
att det finns en ungdom som saknar vårdnadshavare i kommunen, vilket utgör grund för att
inleda en utredning. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att ungdomen placeras i
ett boende i enlighet med barnets behov. Det första som görs är att man kontaktar
överförmyndarnämnden om att en god man behöver utses för ungdomen. Därefter bokas det
första mötet där socialsekreteraren och ungdomen träffas tillsammans med den gode mannen
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och representanter från boendet. Utredningen sker enligt den s.k. BBIC metodiken- ”Barns
behov i Centrum”. Det inledande samtalet brukar fokusera på ”här och nu situationen”, hur
ungdomen mår och hur han/hon trivs på boendet. Först vid det andra samtalet tas andra frågor
upp, såsom t.ex. skolbakgrund och hur man kom till Sverige. Utredningen syftar till att få ett
underlag för en boendeplacering i enlighet med ungdomens behov, men i praktiken är
ungdomen redan placerad vid någon form av boende när utredningen inleds. Enligt
intervjupersonerna är huvudregeln att man under asyltiden sällan gör några stora förändringar
t.ex. beträffande boendet.
Utredningen resulterar i att en vårdplan upprättas som beskriver de behov ungdomen har inom
vissa identifierade områden såsom hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig
utveckling/identitet och i att klara sig själv. Därefter upprättas en genomförandeplan som
beskriver hur vårdplanen skall uppnås, vad som skall genomföras och av vem. Ansvaret för
att upprätta genomförandeplanen har nyligen övergått från socialsekreteraren till
boendepersonalen. Denna förändring tillkom efter ett ledningsbeslut inom socialtjänsten att
alla genomförandeplaner skall upprättas i öppenvården för att säkerställa att planerna blir
individuella, mer konkreta och tillämpbara i verksamheterna. Ansvaret för att följa upp vårdoch genomförandeplanen ligger dock fortfarande på socialsekreteraren. Boendena ska varje
månad skicka en rapport till socialsekreteraren med information om hur man jobbar med
genomförandeplanen. Socialsekreterarna understryker betydelsen av att sätta upp mätbara mål
för att kunna visa för ungdomen att det faktiskt går framåt, att saker förändras och förbättras i
hans eller hennes situation. Då blir planerna också ”ett levande dokument, och inte bara ett
papper”. Genomförandeplanerna ska användas så att ungdomarna känner att det är ”mitt
dokument och mina mål”.
Vård- och genomförandeplanen följdes tidigare upp av socialsekreteraren var tredje månad.
På grund av tidsbrist görs detta nu var sjätte månad, vilket man enligt lag är skyldig att göra.
Vid uppföljningsmötena träffas alla inblandade för att följa upp och diskutera måluppfyllelsen
i vård- och genomförandeplanen och det som inte gjorts. Mellan dessa uppföljningsmöten
träffar socialsekreteraren bara ungdomen om ”något särskilt” inträffar. En annan insats från
socialsekreteraren är att ansvara för utredningen om särskilt förordnad vårdnadshavare när en
ungdom under 18 år fått uppehållstillstånd då uppdraget som god man avslutas.
Socialsekreterarna beskriver sitt arbete med ensamkommande ungdomar som att det handlar
om att ”handlägga, fatta beslut, följa upp insatser, och att dokumentera”… och ”att vara den
här spindeln i nätet kring ungdomen”. Enligt intervjupersonerna är socialsekreteraren inte den
som har närmast kontakt med ungdomen, men är den som ”ska ha full koll på vad som händer
och sker…”.
4.1.2 Samverkan
Samverkan med boendena är centralt i socialsekreterarnas arbete med ensamkommande
ungdomar. Det är i den dagliga verksamheten som mycket av genomförandeplanen skall
uppfyllas. Samverkan sker i samband med de regelbundna uppföljningsträffarna, men
socialsekreterarna uppmuntrar även boendepersonalen att höra av sig ”i smått och stort” om
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vad som händer kring ungdomen. I vissa fall hålls även träffar med föreståndarna för
boendena för att diskutera hur man kan jobba i olika ärenden, och hur ungdomarnas behov
kan mötas i de olika verksamheterna. Dessutom träffas man i de övergripande
samverkansgrupper som finns i kommunen (jfr avsnitt 3.3). Med gode män samverkar man
också regelbundet, eftersom dessa deltar i alla träffar med socialsekreterarna.
Samarbetet med skolan sker mest på övergripande nivå, i samverkansgrupperna, medan
socialsekreterarna sällan har direktkontakt med skolan. En av intervjupersonerna nämner att
de känner att skolan ibland önskar ha mer kontakt med socialtjänsten, t.ex. genom att få ta del
av utredningar, något som anses svårt med tanke på den sekretess som råder inom
socialtjänsten. Samverkan med andra socialsekreterare som jobbar med samma frågor
efterfrågas och under hösten har en första träff anordnats för socialsekreterare inom länet,
vilket var uppskattat.
4.1.3 Dokumentation och uppföljning av genomförda insatser
Inom socialtjänsten dokumenteras väldigt mycket (utredningar, överväganden och
överenskommelser) för att garantera rättsäkerheten, men också för att kunna följa ärenden på
ett bra sätt. Som nämnts följs vårdplan och genomförandeplan upp var sjätte månad. Mycket
stor del av socialsekreterarnas arbete upplevs, av de intervjuade, handla om dokumentation
och administration.
4.2 HVB-hemmens och stödboendenas insatser
Den verksamhet som bedrivs på HVB-hemmen och på stödboendena utgår ifrån uppdraget att
främja ungdomarnas självständighet och integration i det svenska samhället. I såväl den
kommunala verksamheten som i KFUMs verksamhet skall självständigheten gradvis öka;
ungdomarna skall under varje steg i boendekedjan utvecklas på sätt som gör dem redo att ta
nästa steg för att sedan vid 21 års ålder vara redo att lämna systemet.
Alla insatser struktureras och utvecklas med utgångspunkt i vårdplaner och
genomförandeplaner som i de olika verksamheterna bryts ned till checklistor. Samtliga
intervjuade, i HVB-hem och andra steg av boendekedjan, betonar att alla insatser måste
individanpassas. Det är den enskilde/a ungdomens behov som skall stå i centrum och planerna
skall därför skrivas med ungdomens behov som grund. Barnets behov i centrum (BBIC), är
(som framgått tidigare) det övergripande formella system som alla aktörer i Umeå kommun
arbetar utifrån. Insatser varierar för olika ungdomar och beror också på var de befinner sig i
systemet. I den kommunala verksamheten möter ungdomarna en personalgrupp på HVBhemmet Pangea, en annan på stödboendet Paloma och en tredje på det sista steget i
boendekedjan, Paz Paloma.6 I KFUMs verksamhet möter däremot ungdomarna en och samma
personalgrupp under hela tiden.

6

Numera finns alltså även Tunnelbackens verksamhet där ungdomarna möter ytterligare en personalgrupp.
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4.2.1. Arbetsrutiner och genomförda insatser på kommunens boenden
På Pangea, HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar i Umeå kommun,7 finns såväl
asylsökande barn och ungdomar som sådana som har blivit beviljade permanent
uppehållstillstånd (PUT). Insatserna på Pangea utformas så att ungdomarna skall kunna känna
sig som om de vore hemma och vara trygga med varandra och personalen. Utöver detta skall
de ges en god grund att stå på i form av språkkunskaper, skolgång och grundläggande
förståelse för hur samhället fungerar. All personal har ett gemensamt ansvar för alla
ungdomar men varje ungdom har också två kontaktpersoner som skall stå ungdomen närmast
i vardagen. Varje personal är kontaktperson för ett par ungdomar var.8
När ungdomarna först anländer hjälper kontaktpersonerna dem att gå igenom ett
introduktionsmaterial, trivselregler, rutiner och etiska riktlinjer. Det är kontaktpersonernas
uppgift att utarbeta och arbeta med genomförandeplanen tillsammans med ungdomarna.
Kontaktpersonerna samtalar med ungdomarna om genomförandeplanen en gång i månaden
och insatserna struktureras efter denna och konkretiseras med hjälp av checklistor.
Checklistorna används också av ungdomarna som ett sätt att hålla koll på sina egna framsteg
och till slut komma till en punkt när de själva ser att de måste få komma till nästa steg.
Kontaktpersonerna betonar att personalen har i uppgift att se till att miljön präglas av trygghet
och att de behöver ”bygga en bro” till den ungdom man är kontaktperson för. Personkemin är
viktig, men det är inte vanligt att ungdomar byter kontaktpersoner. Om problem uppstår
försöker man istället lösa dem i relationen.
Sammanfattningsvis används samma rutiner och stöddokument (vård- och genomförandeplan)
för alla ungdomar men insatserna är i hög grad individanpassade. För att ungdomen ska kunna
flytta till nästa steg i boendekedjan krävs att ungdomen har bekantat sig med språket och
förstår lätt svenska, klarar av basala hushållssysslor, sköter den egna hygienen, har en
grundläggande förståelse för ekonomi, har rutiner i vardagen, själv kan ta sig mellan olika
platser, följer regler i samhället och på boendet, besitter ett eget driv och vill utvecklas, samt
törs be om hjälp.
4.2.2 Arbetsrutiner och genomförda insatser på stödboendena
När ungdomarna tillsammans med sina kontaktpersoner på Pangea bedömer att de är redo att
ta nästa steg, flyttar de till stödboendet Paloma. Genomförandet av denna flytt är emellertid
avhängig tillgången på lediga lägenheter i Palomas regi. Stödboendet innebär att ungdomarna
bor två och två i lägenheter oftast belägna i samma område. En gemensam lokal, Navet, finns
i detta område. Dit kan ungdomar ringa eller komma under årets alla dagar. På Navet erbjuds
bland annat matlagning, läxhjälp och samtal. Personalen, som tituleras behandlingsassistenter,
skall stödja ungdomarnas fortsatta process mot självständighet. De beskrivs av
intervjupersonerna som ”vägvisare” i ungdomarnas tillvaro och skall veta när de skall kliva
bakåt eller åt sidan och låta ungdomarna själva ta sina kliv framåt. Behandlingsassistenterna
är kontaktpersoner för 3-4 ungdomar var. De insatser de gör handlar om att tillsammans med
7

Vid utvärderingens början fanns ett tredje, Morgonsol, som bedrevs i privat regi. Morgonsol övergick vid
årsskiftet 2011/2012 till kommunal regi och skall flyttas till samma lokaler som inrymmer Pangea.
8
På Pangea är varje personal kontaktperson för tre ungdomar.
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ungdomen i samtal (ofta genom hembesök) ta reda på var denne/a befinner sig i sin process;
är det t.ex. dags för nästa steg i boendekedjan, är det aktuellt med familjeåterförening och hur
går det i skolan?
När ungdomarna först kommer till Paloma gör kontaktpersonerna tillsammans med dem och i
samråd med socialsekreterare och särskilt förordnad vårdnadshavare en ny
genomförandeplan. Den första tiden kretsar kring att förstå hur ungdomen tänker kring bland
annat hälsa, identitet, skola eller arbete, sysslor i vardagen, ekonomi, samt förmåga att
navigera i det svenska samhället. För att konkretisera genomförandeplanen används
checklistorna Brons, Silver och Guld. Brons innehåller det ungdomen skall ha gjort och klara
av från cirka två veckor efter ankomst och tre månader framåt; bl.a. skall ungdomen prata
igenom de regler som gäller i lägenheten tillsammans med lägenhetskompisen, presentera sig
för grannar och kvartersvärd, öppna posten, laga mat, ta ut pengar, söka försörjningsstöd,
förstå hur en tvättmaskin fungerar, var sopor slängs, hur man städar och var man handlar.
Checklistan Silver omfattar tiden mellan fyra och tolv månader och innehåller det som
ungdomen skall klara av att göra då; bl.a. följa de regler som gäller för lägenheterna och i den
gemensamma lokalen, följa lägenhetskontraktet, sjukanmäla sig vid behov, handla mat själv,
utveckla språket, göra upp en budget, förstå vart man vänder sig när man är sjuk och kunna
hantera alla sysslor i vardagen. Checklistan Guld gäller under den sista tiden i Palomas
lägenhet fram till flytt och på den återfinns att ungdomen bland annat skall söka möbelbidrag,
planera och göra inköp till lägenheten, planera framtida sysselsättning, klara sin ekonomi,
själv ta kontakt med t.ex. socialsekreterare, förstå vad en flytt innebär, samt vad en
hemförsäkring och ett bostadsbidrag är.
De insatser som görs för ungdomarna beskrivs i termer av vägledning och stöttning genom att
”gå före för att visa vägen”, ”gå bredvid för att stötta”, ”gå ett steg bakom för att ungdomen
själv ska pröva”. Man utgår från ungdomarnas individuella behov för att hjälpa till att
utveckla deras egna ”driv”. Personalens insatser omfattar, utöver hembesök,
genomförandeplaner och checklistor, insatser som tillkommer på ungdomarnas egna initiativ.
Ungdomarna söker upp personal på Navet och ber om hjälp med olika saker.
Sista steget i boendekedjan är Paz Paloma. Uppgiften för personalen där är att arbeta med
ungdomarnas etablering i samhället och deras fortsatta självständighet. Checklistorna som
används på Paloma indikerar att ungdomarna ska ha kommit en bra bit på väg när de når Paz
Paloma. De insatser som personalen gör handlar bland annat om att ge stöd till ungdomarna
under det att de flyttar till en egen lägenhet, stöd som liknar det en förälder skulle ge i
motsvarande situation. Från att ha bott två och två i möblerade lägenheter skall ungdomarna
nu själva finansiera köp av allt som behövs i ett första eget boende. De skall t.ex. välja
elbolag, teckna hemförsäkring, betala räkningar via internet och fylla i sina deklarationer.
När ungdomarna kommer till Paz Paloma går personalen och ungdomarna gemensamt igenom
en lista på saker som måste göras, t.ex. adressändring, ansöka om bostadsbidrag, kontakter
med Försäkringskassan och (om ungdomen studerar) inloggningsuppgifter på CSN. Därefter
är fokus varje enskild ungdoms behov men också på sådant som personalen bedömer att det är
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viktigt att man hinner gå igenom med alla fram till det att de fyller 21 och skrivs ut. Arbetet
struktureras utifrån varje ungdoms genomförandeplan och utifrån principen att ungdomarna
själva skall ta kontakt när de behöver hjälp med något. Insatserna beskrivs på ett övergripande
plan på ett sätt som liknar de som görs av Palomas verksamhet. Det handlar om att gå bredvid
när det behövs och att peppa den som inte tror sig förstå eller kunna. Det handlar också om att
vara den sista formella lotsen ut i ett självständigt liv. Paz Paloma har dock också en
erbjudandedel efter 21 års ålder som innebär att ungdomar erbjuds att höra av sig med frågor
och funderingar efter att de skrivits ut. Personalens insatser för ungdomarna omfattar också att
ordna sommarjobb till samtliga ungdomar i boendekedjan.
4.2.3. Arbetsrutiner och genomförda insatser på KFUM:s HVB-hem och stödboende
Precis som på Pangea, beskrivs de insatser som görs för ungdomarna på KFUM:s HVB-hem
som familjehemsliknande. Det handlar om att skapa en trygg boendemiljö i vilken
ungdomarna skall kunna känna sig som hemma. Varje ungdom har en mentor i
personalgruppen och mentorns uppgifter är desamma som kontaktpersonernas i den
kommunala verksamheten. I intervjuer och fokusgrupp framkommer att individens behov
betraktas som utgångspunkten för alla insatser. Dessa insatser struktureras i olika grad av
BBIC. I Åsele kommun, som placerar många ungdomar på KFUM:s HVB-hem, har BBIC
inte använts. För ungdomar placerade via Umeå kommuns socialtjänst används BBIC för alla
ungdomar. Annars gäller att man arbetar med utgångspunkt i de vård- och
genomförandeplaner som upprättas för varje ungdom. Det är mentorernas ansvar att
tillsammans med ungdomarna upprätta genomförandeplanen. Intervjupersoner och
fokusgruppsdeltagare beskriver att samtalet med ungdomarna kring dessa planer, men också
kring deras vardag i övrigt, är ett centralt redskap. I samtal och i kontakten med ungdomarna
generellt, använder man sig av ett salutogent perspektiv och ett lösningsfokuserat
förhållningssätt. En del av personalstyrkan har utbildning i och arbetar utifrån
behandlingsmodellerna Aggression Replacement Training (ART) och Motivational
Interviewing (MI). MI beskrivs som att genom samtal med ungdomarna uppmuntra dem att
utvecklas mot självständighet, bli fullvärdiga medlemmar i det svenska samhället och kunna
använda sin fulla kapacitet. Denna utveckling skall konkretiseras i genomförandeplanerna och
uttrycks i mål som t.ex. att ”bibehålla goda skolresultat, sova bättre” eller ”klara
matlagning”. Insatserna utformas tillsammans med ungdomarna för att de skall känna att de
har kontrollen över sina liv och kunna göra sina egna val.
För att ungdomar som bor på HVB-hemmet skall kunna flytta till extern lägenhet krävs att de
har fyllt 18 år och klarar sin ekonomi. De ska inte bara kunna göra en budget och jämföra
priser utan ha en plan för hur de skall försörja sig, kunna laga mat och sköta skolan. Till dessa
krav läggs också en bedömning av ungdomarnas mående och förmåga att behärska det
svenska språket. Enligt intervjupersonerna brukar måendet påverka hur ungdomarna klarar de
andra punkterna men att ställa krav på att må bra görs inte; att behärska språket är heller inte
ett krav, men erfarenheten är att en sådan förmåga brukar följa med de andra förmågorna.
De ungdomar som flyttat till extern träningslägenhet har samma mentor som tidigare.
Utgångspunkten för de insatser som görs för ungdomarna är fortfarande
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genomförandeplanerna men dessa revideras och följs inte upp lika ofta som när ungdomarna
bor på HVB-hemmet (var fjärde eller femte månad beroende på behov). Samtalet, dialogen
med ungdomarna, är fortsatt det viktigaste verktyget och utgångspunkten för samtal och
dialog är var varje ungdom befinner sig och behöver. Principen är dock att ungdomarna själva
i allt högre grad skall ta ansvar för att ta kontakt och be om stöd och hjälp när de behöver det.
Ungdomarna lämnar verksamheten när de fyllt 21 och målet är då att de skall vara
självförsörjande och självständiga. Det senare bedöms med hjälp av samtalsguider som
fokuserar på det vardagliga och förmågan att förstå och orientera sig i samhället.
Något som intervjupersonerna menar kännetecknar de insatser som görs i KFUMs verksamhet
är det som beskrivs i termer av ”interkulturell gemenskap”. En sådan gemenskap bygger på att
uppmärksamma och fira sådant som är viktigt för ungdomarna men också för personalen.
Därför firas både traditionella svenska högtider och sådana som ungdomarna firade
tillsammans med sina familjer. Intervjupersonerna uppger att poängen är att bygga på det som
är viktigt för alla och skapa en ömsesidig nyfikenhet. I det här sammanhanget betonas att de
ungdomar som bor i externa lägenheter skall känna att KFUM-huset fortfarande är deras bas.
De erbjuds därför att delta i olika aktiviteter som ordnas där och de fungerar också som
förebilder för de nyare ungdomarna på gruppboendet. Också ungdomar som skrivits ut är
välkomna tillbaka för fika och samtal. Kontakterna med de som lämnat KFUMs boende
beskrivs som relativt omfattande. Kännetecknande för insatserna som görs av KFUM är också
strävan efter att alla ungdomar skall vara aktiva. Det kan t.ex. handla om idrott i KFUMs eller
andra föreningars regi eller att hitta något som passar just dem. Deltagande i föreningslivet
betraktas av alla intervjuade som centralt för att åstadkomma integration. Möten med
svenskfödda ungdomar är dock inte alltid enkelt, vilket rapporten återkommer till.
4.2.4. Samverkan
Personal, föreståndare och samordnare på HVB-hemmen och stödboendena ingår i ett
omfattande nät av samverkan. De som deltar i olika samverkansgrupper (se avsnitt 3.3) är
företrädesvis chefspersoner och samverkan sker i form av informationsutbyten och
överenskommelser om färdriktningar inom de olika områden som det samverkas om.
Samverkan anses avgörande för att helheten för ungdomarna skall bli bra, samtidigt betonas
att de formella samverkansorganen – och all annan samverkan – är personberoende.
Avseende både kommunens och KFUMs verksamhet styrs samverkan på HVB-hemmen och i
stödboendena av ungdomarnas behov och de insatser som görs för ungdomarna. Flera
kontakter kan således behöva tas i stort sett varje dag med t.ex. andra boenden, gode män,
skolpersonal, socialsekreterare, företrädare för föreningslivet samt hälso- och sjukvården.
Utifrån HVB-hemmens horisont är dock samverkan med ungdomarnas gode män,
socialsekreterare och skolan mest central; ”det är ju vi som ska möta ungdomen och se till att
fånga upp de behov som ungdomen har”. I samverkan med de gode männen reder man ut var
gränserna går mellan boendenas och deras uppdrag men också att man stöttar gode män som
är nya i uppdraget. Intervjupersoner och fokusgruppsdeltagare framhåller att samverkan med
socialsekreterarna utgör en hörnsten i arbetet med att främja ungdomarnas självständighet.
Eftersom ungdomarna skall gå i skolan varje dag är det också helt centralt, att man på
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boendena får signaler från skolan om det är något som inte fungerar så att
kontaktpersonerna/mentorerna kan stötta ungdomen på bra sätt. Signalerna kan t.ex. komma
genom utvecklingssamtalen även om det företrädesvis är den gode mannen som deltar i dessa.
Allteftersom ungdomarna utvecklas och får nya behov inleds samarbete med nya
samverkansparter. Det kan handla om allt ifrån kontakter med körskolor till VIVA
vägledning, vuxenpsykiatrin och Försäkringskassan.
Det som understryks av intervjupersonerna är vikten av att alla aktörer runt ungdomarna
pratar med varandra, både i etablerade samverkansgrupper och kanaler och mer spontant. Via
samverkan är förhoppningen att hela mottagningssystemet skall utvecklas och förbättras och
att ungdomarna skall uppleva att det runt dem finns en vuxenvärld som hänger ihop.
4.2.5 Dokumentation och uppföljning av insatser
På HVB-hemmen dokumenteras all yttre kontakt som gäller ungdomarna, t.ex. med god man,
skola eller hälso- och sjukvården. Möten och samtal med ungdomarna dokumenteras också
liksom alla fattade beslut som rör dem. Dokumentationsformen är journaler och
utgångspunkten för journalföringen är – utöver det just beskrivna – de rubriker som återfinns i
genomförandeplanen: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling/identitet samt
förmåga att klara sig själv. Journalföringen fortsätter i den kommunala verksamheten på
Paloma och Paz Paloma och på KFUM efter det att ungdomarna flyttat till träningslägenheter
men avtar i frekvens när kontakterna med ungdomarna blir glesare. På Paz Paloma sker
journalföring ungefär en gång i månaden. Utöver journalerna sker, som tidigare beskrivits,
dokumentation av insatser och ungdomarnas utveckling i vård- och genomförandeplanerna.
Personal på HVB-hemmen följer upp de insatser som görs för ungdomarna på
arbetsplatsträffar, planeringsdagar och i dialog mellan kontaktpersonerna/mentorerna och
föreståndaren. Dessa diskussioner och dialoger beskrivs som en form av utvärdering av hur
arbetet fungerar och som tillfällen vid vilka man gemensamt kan diskutera hur problem kan
lösas och alternativa strategier för en viss ungdom utarbetas. Också de checklistor som
används i de olika verksamheterna ses av personal och föreståndare som en form av
uppföljning. Genomförandeplanerna revideras med från början täta jämna mellanrum för att
sedan revideras och följas upp med ett par månaders mellanrum.
4.3 Gode mäns och särskilt förordnade vårdnadshavares insatser
Sedan 2005 regleras i lag att god man skall förordnas för ensamkommande barn och
ungdomar för att ”ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter”
(SFS 2005:429, 2 §). Att vara god man är ett lekmannauppdrag och ersättning utgår för den
tid man avsätter. Under asyltiden är den rekommenderade maxgränsen för uppdraget 30
timmar per månad, och efter erhållet uppehållstillstånd är den rekommenderade maxgränsen
10 timmar per månad. Vid behov kan ytterligare timmar arvoderas efter samråd med
överförmyndarnämnden. I Umeå finns i dagsläget 38 gode män som frivilligt och mot en

23

ekonomisk ersättning på 200 kr per timme har överförmyndarnämndens uppdrag att företräda
EKBU. 9
När ungdomen fyller 18 år eller när ungdomen får uppehållstillstånd upphör uppdraget som
god man. De som är under 18 när de får uppehållstillstånd skall då istället få en särskilt
förordnad vårdnadshavare. Det kan dock dröja innan särskilt förordnad vårdnadshavare utses,
eftersom dessa utses av socialtjänsten som gör en utredning innan beslutet fattas av
tingsrätten. Ofta, men inte alltid, utses den gode mannen och uppdraget övergår i ett nytt
uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget som särskilt förordnad
vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man, så liknande insatser
görs inom ramen för båda uppdragen.10 Två av intervjupersonerna hade vid tiden för intervjun
även uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare. De erfarenheterna som beskrivs nedan
reflekterar alltså rollen både som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.
4.3.1 Arbetsrutiner och genomförda insatser
Uppdraget börjar med en förfrågan från överförmyndarnämnden. Den blivande gode mannen
får i detta skede mycket lite information enbart om ungdomens ålder och vilket land hon eller
han kommer ifrån. Den gode mannen träffar, efter att ha tackat ja till uppdraget, ungdomen
för att informera om vad det innebär att få en god man. Träffen sker där ungdomen bor och
samtalet genomförs oftast via tolk. Mötet handlar om att försöka förklara att man som god
man skall se till att ungdomen får vad hon/han rätt till (skola, hälso- och sjukvård m.m.) och
att man inte kommer att fungera som förälder utan snarare som ett ”äldre syskon”, och vara
behjälplig i kontakter med det svenska samhället. Ibland används dokument från
överförmyndarnämnden för att beskriva uppdraget. Under första mötet får ungdomen skriva
på ett papper om att de godkänner den utsedde gode mannen. När ungdomen godkänt den
gode mannen skrivs ett intyg av överförmyndarnämnden som styrker att han/hon är förordnad
som god man för just den ungdomen, vilket kan användas när den gode mannen företräder
ungdomen.
Efter det första mötet börjar uppdraget ”rulla igång”. Uppdraget är tidskrävande under den
första månaden. Ofta behövs de 30 timmar som är maxgränsen för ersättning. Uppdraget är
intensivt under asylprocessen, medan det kräver mindre tid när ungdomen fått
uppehållstillstånd11. Under den första månaden handlar insatserna om att bistå ungdomen i
asylprocessen i kontakter med advokat och Migrationsverket, samt att delta vid
inskrivningsmöte i skolan och i träffar med socialtjänsten.
Inom ett par veckor kallas ungdomen tillsammans med sin gode man till socialtjänsten för ett
första möte som syftar till att utreda ungdomens situation och upprätta en vårdplan. Den gode
9

Den ekonomiska ersättningen för uppdraget som god man för målgruppen EKBU är betydligt högre än för
uppdrag som god man för andra målgrupper. Dessa uppdrag arvoderas på årsbasis och kan uppgå till maximalt
10 000 kr/år, medan EKBU-uppdrag som högst kan uppgå till 6000 kr/mån, dvs. 72 000/år.
10
För särskilt förordnad vårdnadshavare utgår ersättning från socialttjänsten som ett fast månadsarvode på 2000
kr/månad, vilket baseras på en rekommenderad arbetsinsats på 10 timmar/månad.
11
Eftersom föreliggande rapport fokuserar på ungdomar med PUT, beskriver vi inte i detalj vad uppdraget som
god man innebär under asylprocessen.
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mannen tar del av socialtjänstens utredning och skall godkänna socialtjänstens plan, såsom
t.ex. det planerade boendet för ungdomen.
Efter den första intensiva månaden handlar insatserna från god man mer om uppföljning,
vilket tar ungefär hälften så mycket tid som i början, ca 10 timmar per månad eller mindre.
Den gode mannen blir kallad till utvecklingssamtal i skolan och till regelbundna
uppföljningsträffar hos socialtjänsten. Ibland initierar den gode mannen besök hos hälso- och
sjukvården. Kontakt med skattemyndigheten tas för att hjälpa ungdomen att få sina fyra sista
siffror i personnumret, och ungdomen kan även behöva hjälp att öppna ett bankkonto.
Hur mycket kontakt den gode mannen har med sin ungdom mellan dessa myndighetsträffar,
kan variera mycket. Flera låter ungdomen styra hur ofta man har kontakt. I vissa fall kan de
hjälpa till med att ansöka om familjeåterförening, eller med att leta efter anhöriga i hemlandet,
då ofta i samarbete med Röda korset. Att på olika sätt hjälpa ungdomen att etablera sig i
samhället är en viktig insats. Det kan t.ex. ske genom att ordna arbetsmöjligheter, eller att ta
körkort. När det gäller mer informella träffar har endast en av de intervjuade bjudit hem
någon av sina ungdomar på middag. En god man kan bli mer involverad i ungdomens
”vardagsliv” när hon eller han inte längre bor på HVB-hem utan i egen lägenhet.
Mycket av insatserna handlar om ungdomens ekonomi. Ungdomens pengar, bidraget från
Migrationsverket, barnbidrag, studiebidrag och försörjningsstöd utbetalas till den gode
mannen som ser till att pengarna kommer ungdomen till del. Den gode mannen ser till att
pengarna utbetalas, men man diskuterar och planerar också för hur hon/han skall använda sina
pengar, vad pengarna skall räcka till. Flera av de gode männen beskriver hur de, ibland mot
ungdomens vilja, lägger upp ett sparande så att det finns pengar för framtiden och under
sommarmånaderna när det t.ex. inte utbetalas något studiebidrag, medan andra menar att de
summor ungdomarna får (runt 1000-2000 i månaden) inte tillåter något sparande. Hur
ekonomin sköts och i vilken utsträckning ungdomen har tillgång till hela summan av de
bidrag som utbetalas varierar och styrs alltså av den gode mannen. Att ansöka om extra bidrag
från Migrationsverket eller socialtjänsten för t.ex. vinterkläder, samt att överklaga avslag på
en sådan ansökan, lägger de också tid på.
Uppdraget är också att informera ungdomen om deras skyldigheter i det svenska samhället.
En av intervjupersonerna berättar att han brukar säga till ungdomen att jag ska ”bevaka dina
rättigheter, men också att du sköter dig”. Att diskutera vikten av att ta ansvar för sin framtid
och att informera om vad som är ”rätt och fel” och vad det innebär att få ta del av
skattepengar framhålls som viktiga insatser. Uppdragen avslutas när ungdomen fyller 18 år,
men kontakt med ungdomen förekommer ibland därefter främst på ungdomens initiativ då
man inte vill tränga sig på.
Sammanfattningsvis handlar den gode mannens insatser om att bistå ungdomen i
asylutredningen, i socialsekreterarens utredning och uppföljning, samt i kontakter med skola
och hälso- och sjukvården. Intervjuerna visar dock att de specifika insatser som görs varierar,
dels beroende på hur den enskilde gode mannen ser på sitt uppdrag, men också beroende på
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vilka behov och önskemål ungdomen själv har på sin gode man. Om ungdomen bor i ett
HVB-hem finns ofta upprättade rutiner kring vad de gör vilka inkluderar en del av de insatser
som också ingår i den gode mannens uppdrag. När ungdomen lämnar HVB-hemmet och
flyttar till eget boende ökar oftast den gode mannens insatser.
4.3.2 Samverkan
Den gode mannen samverkar med samtliga aktörer som arbetar med frågor som rör
ungdomens personliga förhållanden. Viss samverkan sker när den av socialsekreteraren
upprättade vårdplanen ska godkännas, och i andra frågor som rör ungdomen, t.ex. om denne/a
planerar åka bort eller delta i läger. Kontakten med ungdomens socialsekreterare handlar om
att man träffas regelbundet tillsammans med ungdomen för att följa upp vårdplanen, var tredje
eller var sjätte månad. Därutöver kan kontakt tas per telefon om det behövs, och man brukar
sondera med socialsekreteraren om de har specifika frågor i ett ärende.
Att samverka med boendet som sköter ungdomens dagliga omvårdnad är mycket viktigt enligt
intervjupersonerna. Flera uppger att man har tät kontakt med boendena, ofta flera gånger i
veckan. Ibland sköter boendet om att introducera och visa runt ungdomen på stan, ibland gör
den gode mannen det. När det gäller att bli självständig och att klara sig själv hänvisar
intervjupersonerna också till att det är boendena som är viktigast i det arbetet. Vid problem på
boendet är det dock viktigt att den gode mannen informeras, men det finns exempel när detta
inte skett. När det gäller frånvaro eller andra ärenden från skolan varierar det huruvida skolan
informerar boendet eller gode mannen eller både och. God man och boendet diskuterar vem
som skall åka till skolan om något hänt där.
I övrigt kontaktas överförmyndarnämnden när man behöver stöd och rådgivning i ett specifikt
ärende. Samverkansträffar kring ungdomen initieras av den som ”ser problemet” först, vilket i
vissa fall men inte alltid är den gode mannen.
4.3.3 Dokumentation och uppföljning av genomförda insatser
Uppföljning av uppdragen som god man sker genom månatliga tidsrapporter av uppdragen
som skickas in till överförmyndarnämnden för att få ersättning för utförda timmar. Var tredje
månad skall gode man även skicka in en övergripande redogörelse för vad man gjort inom
ramen för sitt uppdrag. I övrigt behöver inte uppdraget dokumenteras eller ”journalföras” på
något sätt.
Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver man inte lämna in tidsrapporter för sitt
uppdrag eftersom man har ett fast månadsarvode. Inte heller efterfrågas från socialtjänstens
sida någon summering av vad vårdnadshavaren gjort inom ramen för sitt uppdrag. Dock har
ansvarig socialsekreterare regelbunden kontakt med de särskilt förordnade vårdnadshavare
man utsett, och följer på så sätt upp uppdragen. Innan uppdraget avslutas, dvs. i samband med
att ungdomen fyller 18 år, hålls en avslutande träff tillsammans med ungdomen och ansvarig
socialsekreterare.
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överförmyndarnämnden erbjuder kurser för gode män, vilka av många intervjuade beskrivs
som givande och som ett stöd i rollen som god man. Dessa kurser är dock inte obligatoriska.
Några hänvisar också till att det finns ett slags ”checklista” från överförmyndarnämnden om
vad som skall göras inom ramen för uppdraget, medan andra inte är lika säkra på att det finns
någon sådan.
4.4 Skolans insatser
Skolans övergripande syfte och uppdrag brukar rent generellt benämnas som ett dubbelt
uppdrag; å ena sidan ett pedagogiskt uppdrag, å andra sidan ett mer socialt uppdrag (SFS
2010:800). För grundskolan består det pedagogiska uppdraget av att ”ge eleverna kunskaper
och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa” (kapitel 10, 2 §) och för
gymnasieskolan att ”ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier”
(kapitel 15, 2 §). I skolans regelverk betonas emellertid också att utbildningens skall utformas
så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder för aktiva livsval och fortsatt utbildning,
samt att den ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett
aktivt deltagande i samhällslivet (kapitel 10, 2 §, kapitel 15, 2 §), vilket relaterar till det
sociala uppdraget.
Skolan har alltså utöver det rent pedagogiska uppdraget också ett ansvar för barns och
ungdomars (inklusive EKBU:s) integration och etablering i lokalsamhället enligt
styrdokumenten. Majoriteten av skolpersonalen på Östra gymnasiet12 som intervjuats anser
att skolan har ett väldigt viktigt uppdrag med att integrera och etablera ensamkommande
ungdomar i samhället, men samtidigt påtalar man att skolan inte kan klara av detta arbete och
ansvar på egen hand. Skolpersonalen framhåller att man inte kan ta ansvar för vad som händer
med ungdomarna när de inte är i skolan (exempelvis under lov). Vidare framträder en viss
ambivalens kring det dubbla uppdraget och en avsaknad av diskussion om skolans dubbla
uppdrag och vilket av uppdragen som skolan ska prioritera i arbetet med ensamkommande
ungdomar. Att arbeta med båda uppdragen upplevs också ha försvårats med anledning av de
höjda kunskapskraven som införts för att ungdomarna ska få påbörja ett nationellt program på
gymnasiet och att (för) mycket fokus har lagts på behörigheter och det svenska språket på
bekostnad av det sociala uppdraget.
4.4.1 Arbetsrutiner och genomförda insatser
I Umeå kommun börjar de nyanlända (däribland ensamkommande) mindre barnen som tillhör
för- och grundskolan på Hedlundaskolan.13 Undervisningen för nyanlända i den
internationella klassen på Hedlundaskolan startar med en introduktionsperiod där elevens
kunskaper i varje ämne kartläggs i ordinarie undervisning tillsammans med modersmålslärare
12

Gymnasiet bytte namn till Fridhemsgymnasiet inför höstterminen 2012, men intervjuerna genomfördes under
våren 2012 och i rapporten används därför beteckningen gymnasiet eller Östra gymnasiet.
13
Tidigare blev eleverna placerade i s.k. förberedelseklasser som syftade till att förbereda barnen för att de så
småningom skulle kunna slussas in i en befintlig klass och den ordinarie skolgången vid hemskolorna. Med
anledning av bl.a. kritik från skolinspektionen så skrivs emellertid nyanlända elever från och med läsåret 20122013 in i åldershomogena internationella klasser (IK) för årskurs 1-6 och två grupper för årskurs 7-9 och till
respektive årskurs kopplas en till två mentorer. Den internationella klassen ska fungera som elevens hemvist och
man läser ett visst antal ämnen gemensamt med alla elever och äter och har raster gemensamt. Informationen är
tagen ur dokumentet ”Undervisning för nyanlända elever vid Hedlundaskolan” (Umeå kommun, odaterat).
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och ämneslärare och där eleven introduceras i skolans ämnen. Under denna period utses också
en fadder under de första sex veckorna som ansvarar för att visa eleven runt, förklarar rutiner
och finns tillgänglig på rasterna. Kartläggningen utgör sedan underlag för en individuell
studieplan och ett åtgärdsprogram som upprättas via utvecklingssamtal mellan elev, god
man/vårdnadshavare och elevens mentor. Vid överföring till hemskolan ansvarar sedan rektor
för att informera hemskolans rektor om den nya eleven ca ett år i förväg och behov om
eventuell fritidsplacering. När eleven är redo för övergången till hemskolan ordnas sedan en
överföringskonferens på elevens hemskola.
Nyanlända (däribland ensamkommande) ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, som
bor/vistas i Umeå kommun får sin utbildning på Östra gymnasiet. Dessa ungdomar genomgår
först en introduktionskurs kallad Unga Nya i Kommunen (UNIK) och fortsätter sedan i de
flesta fall på gymnasie- och vuxenutbildningen inom ramen för introduktionsprogrammet och
programmet språkintroduktion (SI).14 Där ges vidare grundläggande utbildning för fortsatta
studier på något av gymnasiets olika nationella program, Komvux, folkhögskola eller för
arbete. För personer som är över 18 år eller som fyller 18 år samma år erbjuds Svenska för
Invandrare (SFI) som ingår som en av flera verksamheter på VIVA15 Komvux i kommunen.
Under hösten 2011 genomgick Östra gymnasiet stora förändringar i organiseringen av
undervisningen av nyanlända elever med anledning av den nya gymnasiereformen och
införandet av fem introduktionsprogram.16 De fem programmen har olika syften och delvis
olika innehåll, men syftar alla till att leda till fortsatta studier och etablering på
arbetsmarknaden. På Östra gymnasiet slogs verksamheterna IVIK (introduktionsutbildning för
nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program) och IV (individuella
programmet) ihop i samband med denna förändring. Vid tidpunkten för intervjuerna pågick
organisationsförändringen, och mycket handlade om att forma den nya organisationen. Detta
medförde i sin tur att arbetsrutiner och skolans insatser inte var färdigutvecklade utan stadda i
förändring. Detta arbete var också något man avsåg att utvärdera efter det första läsåret med
det nya programmet (inför hösten 2012).
Introduktionskursen UNIK som eleven ska genomgå innan placering på något
gymnasieprogram ges i samarbete med VIVA introduktion17 och introduktionsprogrammet
vid Östra gymnasiet. UNIK är ett individuellt förberedande program där ungdomarna går i
minst sex veckor och vars syfte är att ge ungdomarna en introduktion till det svenska
samhället med tyngdpunkt i Umeå och den svenska skol- och ungdomskulturen. Först hålls ett
inskrivningssamtal av koordinatorn på UNIK tillsammans med ungdomen och dennes
14

Även ungdomar från Umeåregionens övriga kommuner kan studera detta program i mån av plats. För
ungdomar som inte fått plats på introduktionsprogrammet, eller som av flyktinghandläggaren bedömts få en
gynnad introduktion av att studera på hemorten, skall en likvärdig introduktionskurs eller SFI-plats anordnas i
hemkommunen (VIVA Kompetenscentrum, 2008)
15
Förkortningen VIVA står för vägledning, introduktion, vuxenutbildning och arbete.
16
De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ, samt språkintroduktion.
17
Viva kompetenscentrum ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning, flyktingintroduktion,
vuxenutbildning och arbetsmarknad i Umeå. Som namnet antyder är VIVA Komvux organiserad inom
gymnasieförvaltningen under VIVA kompetenscentrum.
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vårdnadshavare/god man. Därefter påbörjar ungdomen UNIK så snart som möjligt (löpande
intagning) och under de sex veckorna som kursen ges görs en kartläggning av elevens
skolbakgrund och kunskaper i svenska och övriga skolkunskaper, vilket ligger till grund för
inplacering efter kunskapsnivå på någon av programmet språkintroduktions olika nivåer eller
annat gymnasieprogram. Under tiden på UNIK får ungdomarna också undervisning i svenska
som andraspråk. De får också samhällsinformation via informatörer och genom studiebesök
och andra aktiviteter. Även skolsköterskan träffar ungdomen tillsammans med tolk under
tiden på UNIK och har ett samtal angående deras tidigare och nuvarande hälsa, hur de trivs i
skolan och lite kort om hur deras familj ser ut, hur många som finns kvar i familjen, om de har
någon kontakt med dem etc. Skolsköterskan ser även till att de får göra en hälsoundersökning
och vaccinering via vårdcentralen om en sådan inte gjorts tidigare, samt förmedlar eventuell
kontakt till tandläkare eller skolläkare om så behövs. Ungdomarna blir också tilldelade en
personlig coach som talar ungdomarnas modersmål och som har bott i Sverige under en
längre tid. Tanken med dessa coacher är att de ska fungera som en förebild för ungdomarna
och bra exempel på personer som är etablerade i det svenska samhället. Dessa coacher har
ungdomarna också tillgång till under de två lägsta nivåerna på programmet språkintroduktion.
I de flesta fall fortsätter ungdomen sedan på introduktionsprogrammet och programmet
språkintroduktion, vilket innehåller ett flertal nivåer utformade efter olika kunskapsnivåer och
som eleverna blir placerade inom utifrån den kartläggning som gjorts på UNIK. 18 Syftet med
språkintroduktionen är att nyanlända ungdomar utbildas i svenska som andraspråk för att de
ska kunna studera vidare i gymnasieskolan eller gå vidare till en annan utbildning
(Skolverket, 2011). Programmet består utav ett antal nivåer och det finns utarbetade kriterier
som ungdomarna ska ha uppnått kunskapsmässigt för att avancera till nästa nivå. På de lägre
nivåerna läser i princip enbart utländska ungdomar och man läser ej mot betyg. Däremot på de
tre högsta nivåerna så börjar man läsa mot betyg i olika ämnen och på dessa nivåer läser
ungdomarna också tillsammans med svenska elever från de andra introduktionsprogrammen
på skolan. Slutmålet är att erhålla godkända betyg i årskurs nio, varav 12 ämnen krävs för att
få påbörja ett nationellt högskoleförberedande program och minst 8 godkända ämnen för att få
påbörja ett yrkesprogram.19 Varje elev har en tillförordnad elevhandledare som ansvarar för
eleven under utbildningen och som ofta består utav en lärare i svenska som andraspråk (SVAlärare). Denna person ansvarar också för den elevmapp som upprättas för eleven.
Med anledning av att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer och har olika bakgrund
vad gäller uppväxt och skolerfarenhet så anpassas således undervisningen på programmet
utifrån varje enskild elevs behov och är inte sökbart. Förutom svenska som andraspråk ska
18

Vad gäller gruppen ensamkommande ungdomar så placeras de främst inom programmet språkintroduktion,
vilket syftar till att ge nyligen anlända en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket (Skolverket, 2011).
Emellertid så skall det faktum att en elev enbart har invandrat inte ligga till grund för att bli erbjuden detta
program. Likväl kan nyanlända elever erbjudas utbildning på ett nationellt program om de har kunskap i svenska
som bedöms motsvara behörighet för ett sådant program, eller inom ramen för ett av de andra
introduktionsprogrammen om eleven är obehörig till de nationella programmen.
19
Från och med hösten 2011 kan dock elever omfattas av ett undantag från kravet på ett godkänt betyg i
engelska när de ansöker till gymnasieskolan. Detta undantag omfattar de elever som på grund av ”speciella
personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av
sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning” (Skolverket, 2011: 1222, sid. 1).
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programmet innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin
fortsatta utbildning och som denne inte har godkända betyg i. Utöver detta får programmet
även innehålla andra insatser som kan gynna elevens kunskapsutveckling, såsom t.ex. olika
motivationsinsatser20 och praktik. Vad gäller längden för undervisningen inom detta program
så görs en individuell bedömning i varje enskilt fall när eleven anses kunna gå vidare till
något av de andra introduktionsprogrammen (se ovan) eller till ett nationellt program
(Skolverket, 2011).21
Utöver det rent pedagogiska uppdraget gavs under intervjuerna också exempel på olika
former av insatser som görs i syfte att underlätta ungdomarnas integrering och etablering i det
svenska samhället. Ett exempel för att öka de ensamkommande ungdomarnas interaktion med
svenska elever är en litteraturfest som anordnas för hela skolan. Till detta tillfälle bjöd man in
författare som kom och presenterades sin litteratur och som eleverna hade läst inför detta
tillfälle. Den årliga brännbollsfesten, en skrattfest som man anordnade, olika former av
temadagar, en särskild modersmålsdag som var för alla elever är andra exempel som nämns. I
den huskropp som introduktionsprogrammet är förlagd till finns även en cafeteria som
skolvärdar och aktivitetsledare försöker göra till en naturlig samlingsplats på skolan, dock
med varierande resultat då det uppges som svårt att få dit de svenska eleverna. Emellertid så
är dessa skolvärdar och aktivitetsledare drivande för att försöka hitta på olika former av
aktiviteter i syfte att öka en sådan interaktion mellan de svenska och de utländska studenterna.
Andra exempel på insatser som man anordnat främst för de ensamkommande ungdomarna rör
sig om ett försök med separata pojk- och flickgrupper i syfte att kunna diskutera t ex
accepterat beteende mot det andra könet, och för flickorna att kunna diskutera frågor som rör
preventivmedel. Man har också anordnat dansgrupper som vänt sig till både ensamkommande
och svenska elever i syfte att öka interaktionen, samt även bjudit in olika ideella föreningar
som får presentera kursutbud, prova-på-kurser och annan verksamhet etc.
Studiekoll är en insats där eleverna kan få hjälp med att lära sig skriva ett CV och söka
sommarjobb. Denna insats sköts av olika ämneslärare som finns tillgängliga i biblioteket
under ungdomarnas icke schemalagda tid. Eleverna kan också gå dit för att få extra hjälp med
vilket ämne som helst. Tidigare har även ideella föreningar anordnat läxhjälp för eleverna.
Slutligen kan också nämnas några insatser som gjorts för de elever på språkintroduktion som
skulle sluta. Studie- och yrkesvägledarna hade satt ihop ett program för dem med studiebesök
inom olika verksamheter, etablerat en kontakt för dem med Komvux och folkhögskolor för att
ge dem information om vidare utbildningsvägar, samt varit med eleverna till
arbetsförmedlingen. Praktik för elever som hade kört fast i studierna tillämpas också.

20

Någon precisering av vad sådana motivationsinsatser kan vara ges dock inte i Skolverkets (2011) stödmaterial.
Enligt de kommungemensamma riktlinjerna för Umeåregionens kommuner (Westergren Holgén, Åström &
Kalman, 2010) kan längden som eleverna går på SI variera från kommun till kommun, men ca ett år
rekommenderas för kommunerna. Samtidigt poängterar man dock att då kraven för att komma in på nationella
program är godkända betyg i åtta till tolv ämnen så kan det röra sig om längre tid än ett år, beroende på sökt
program.
21
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På skolan finns också en trygghetsgrupp bestående av ett antal personer som arbetar med bl.a.
integreringsfrågor dit också de ensamkommande ungdomarna har bjudits in för att ge sin syn
på vad de saknar och efterfrågar i sin utbildning. Inom introduktionsprogrammet finns även
en kamratstödjargrupp där representanter från varje IM-klass ingår. Syftet med denna grupp är
att eleverna ska lära känna varandra, kunna prata om klimatet på skolan och vad som kan
förbättras, men de har också en uppgift att anordna en temadag på skolan.
4.4.2. Samverkan
Av naturliga skäl utgör samverkan med externa aktörer en stor del i skolpersonalens arbete
med ensamkommande ungdomar på introduktionsprogrammet, likväl som den interna
samverkan mellan olika personalkategorier som inryms inom skolans verksamhet. Samverkan
i form av kommunikation och utbyte av information anses väldigt viktigt för att få en
helhetsbild runt ensamkommande ungdomar såväl inom skolan som mellan olika kommunala
aktörer. Vidare tillskrivs samverkan stor betydelse av de intervjuade för att utveckla en
samsyn runt ungdomarna, hitta en ”gemensam karta kring ett gemensamt ansvar” och hur
man ska arbeta med dem. Samverkan ger inspiration att förbättra arbetet, men skapar också
trygghet för eleverna när de märker att det finns ett fungerande samarbete mellan olika
verksamheter och aktörer i mottagningssystemet.
Den interna samverkan på skolans introduktionsprogram är formellt organiserad i form av
olika arbetslag, ämneslag, ett övergripande elevhälsoteam och en styrgrupp22. Utöver detta
finns också en del andra grupper och forum, liksom gemensamma arbetsplatsträffar där all
personal på introduktionsprogrammet medverkar. Det övergripande elevhälsoteamet består
utav rektor för introduktionsprogrammet, specialläraren, skolsköterskan, kuratorerna, och
studie- och yrkesvägledarna. Teamet träffas en gång i veckan och lyfter olika elevärenden
som elevhandledarna eller arbetslagen känner behov av att diskutera. Utöver detta har man
också fredagsmöten där man träffas och går igenom elever från både nationella programmet
och från introduktionsprogrammet i det fall något har hänt eller om någon uppmärksammat att
någon elev inte mår bra etc. En stor del av samverkan mellan personalen sker också när
behov uppstår och då ofta utanför de mer formella samverkansgrupperna.
Den huvudsakliga externa samverkan består av kontakter med boendena och gode man, men
kontakter tas även vid behov med socialsekreterare, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP),
Migrationsverket, ungdomshälsan och vårdcentralerna, ideella föreningar etc. Viss
skolpersonal ingår också i de formella lokala samverkansfora i Umeå kommun som
redogjordes för tidigare i rapporten.23

22

Arbetslagen bestod utav ämneslärare från alla programmen på introduktionsprogrammet, samt studie- och
yrkesvägledarna, medan ämneslagen utgjordes enbart av ämneslärare. (SVA-lärarna hade t ex alltså både ett eget
ämneslag och ingick i ett större arbetslag med annan personal från introduktionsprogrammet). Till arbetslagen
kan också annan personal bjudas in vid behov, t ex specialläraren.
23
Utöver de formella samverkansgrupper som redogjordes för i kapitel 3:3 ingår också specialläraren på skolan i
ett nätverk av speciallärare och specialpedagoger inom Umeå gymnasieskola där man bollar idéer och tar hjälp
av varandra.
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4.4.3. Dokumentation och uppföljning av genomförda insatser
Liksom i andra offentliga verksamheter finns det krav på dokumentation och uppföljning
inom skolan. Bland annat ska en individuell studieplan upprättas för varje elev, liksom ett
åtgärdsprogram för de elever som bedöms ha särskilda behov och som har någon form av
stödinsatser i skolan, såsom t.ex. anpassad undervisning (SFS 2010:800).
I intervjuerna framkommer att en ganska omfattande dokumentation och uppföljning görs i
arbetet med ensamkommande ungdomar. Den huvudsakliga dokumentationen är
elevdokumentation, men viss annan dokumentation kring samordning och samverkan ger
skolpersonalen också exempel på. Utöver detta förekommer även vissa checklistor som
används av exempelvis personalen som ansvarar för inskrivningssamtalet på UNIK, samt som
skolsköterskan använder sig av när hon träffar eleverna första gången tillsammans med tolk.
All dokumentation och uppföljning av varje elev samlas i en elevmapp, vilket den utsedde
elevhandledaren ansvarar för (förutom då eleven går ut på praktik då detta uppdrag istället
förs över till studie- och yrkesvägledarna på skolan). Till denna elevmapp fogas t ex elevens
studieplan, dokumentet från inskrivningssamtalet och annan information i form av åtgärder
och insatser som rör eleven. I de fall övrig personal vill lägga in någon information i
elevmappen så sker detta främst via elevhandledaren. Utöver den information som förs in i
elevens elevmapp så för även andra lärare viss dokumentation eller memos för sin egen skull
runt eleverna även om de formellt inte har något dokumentationsansvar. Skolsköterskan för
också journaler över varje elev avseende bl.a. syn- och hörsel, lite bakgrund kring eleven samt
om bokade tider eller remisser som skickats till vårdcentraler etc. Skolsköterskan är också
ansvarig för uppföljning av ärendena som skickas vidare till vårdcentralerna. Skolsköterskans
journaler är dock sekretessbelagda och inte tillgängliga för övrig personal.
I Umeå gymnasieskola finns också en ny webbaserad plattform som kallas elevblomman. På
denna plattform kan skolpersonalen lägga in information om eleverna och så länge eleverna
finns kvar inom gymnasieskolan så kommer informationen att finnas kvar, vilket t.ex.
underlättar om eleven flyttar över till en annan gymnasieskola inom kommunen då
informationen finns tillgänglig för mottagande elevhandledare och rektor.
Även om merparten av dokumentationen gäller elevernas utveckling och annan information
om eleverna så dokumenteras i viss utsträckning även skolans mer sociala insatser som
redogjordes för tidigare (se avsnitt 4.4.1). Emellertid råder en hel del oklarheter bland många
av de intervjuade om vem som egentligen ansvarar för detta och om dokumentationen
fungerar, medan några dock menar att dessa insatser dokumenteras och följs upp via
arbetsplatsträffarna.
Uppföljningen av dokumentationen är formaliserad på olika sätt. Vad gäller
elevdokumentationen så följs elevens individuella studieplan upp via det obligatoriska
utvecklingssamtalet som hålls en gång per termin av elevhandledaren tillsammans med eleven
och dennes gode man/vårdnadshavare. En uppföljning av utvecklingssamtalet görs också
tillsammans med gode man/vårdnadshavare. Till viss del kan också kontinuerliga diskussioner
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inom arbetslagen och elevhälsoteamen, samt mellan elevhandledare och elev ses som en form
av uppföljningar av elevernas skolgång och mående. När det gäller mer övergripande insatser
och arbetssätt på skolan så utvärderas dessa bl.a. via en ämneskonferens i slutet av varje
termin och man låter även eleverna fylla i en elevenkät som riktas till alla elever på gymnasiet
om hur de trivs i skolan.
Som nämndes tidigare råder dock en hel del oklarheter kring huruvida det förs någon egentlig
dokumentation och uppföljning/utvärdering av de insatser som man gör för att integrera
ensamkommande ungdomar med svenska elever på de nationella programmen. Som nämnts
skulle dock det första året med det nya introduktionsprogrammets verksamhet utvärderas inför
hösten 2012.

5. ERFARENHETER AV HUR INSATSERNA FUNGERAR I PRAKTIKEN
I detta kapitel redovisas huvudaktörernas erfarenheter av hur egna och andras insatser
fungerar i praktiken. Likaså sammanfattas aktörernas erfarenheter av hur dokumentation och
uppföljning av insatserna fungerar, samt hur samverkan, främst mellan olika aktörer inom
mottagningssystemet i stort, fungerar. Kapitlet avslutas med att sammanfatta hur ungdomarna
uppfattar mottagandet och samhällets insatser i Umeå.
5.1 Socialsekreterarna
5.1.1 Erfarenheter av egna insatser och rutiner
Socialsekreterarna beskriver att de insatser som görs för ensamkommande ungdomar från
socialtjänstens sida börjar lite bakvänt, i och med att man redan placerat ungdomen i ett
boende innan en utredning påbörjas. En utredning skall egentligen handla om att utreda vilken
typ av boende som är lämpligt för ungdomen, men i dessa fall handlar det om att utreda om
det redan anvisade boendet är lämpligt. ”Egentligen ska ju utredning leda till ett beslut och
sedan gör man en vårdplan kring det, men vi måste göra en vårdplan kring ett redan fattat
placeringsbeslut”. Det är också mycket sällan som utredningen leder till någon egentlig
förändring i boendet. Det är därför svårt att beskriva syftet med utredningen, inte minst för
ungdomarna själva, enligt socialsekreterarna; ”Det kan kännas lite knasigt att sitta och säga
att man måste göra den här utredningen, och låta ungdomarna förstå vitsen med det, när jag
ibland inte riktigt kan förstå vitsen själv”.
Likaså är det svårt att upprätta en vårdplan ”från dag ett” när man inte alls känner ungdomen.
Istället för att bli individuellt utformade tenderar vårdplanerna för dessa ungdomar att bli
ganska övergripande och standardiserade. Av samma skäl tenderar genomförandeplanerna
också att bli ganska generella och övergripande, och en av socialsekreterarna säger att
genomförandeplanen därför inte uppfattas som ”ungdomens dokument”, vilket är tanken med
planen. Dock hoppas man att genomförandeplanerna skall kunna bli mer konkreta och att
ungdomarna skall bli mer delaktiga i dessa när uppgiften tagits över av boendena.
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Att arbete i enlighet med BBIC beskrivs som en hjälp, eftersom det då finns en utarbetad mall
för vad man skall fokusera på i utredningen. Samtidigt framkommer att BBIC inte är
utarbetad för ensamkommande barn och ungdomar. BBIC måste därför användas selektivt för
dessa ungdomar och alla frågeområden är inte relevanta för denna målgrupp.
Den första fasen i ett EKBU-ärende, under asyltiden, beskrivs som den svåraste utifrån
socialtjänstens perspektiv. I den fasen är det så många olika personer inblandade och
socialsekreteraren blir ytterligare en person som ”kommer och ställer frågor”. Det är ganska
svårt att tydligt beskriva vilken specifik roll man har som socialsekreterare. Att tydliggöra att
man inte har något att göra med Migrationsverket och asylbeslutet, utan att man ställer frågor
för att kunna tillgodose ungdomens behov framhålls som viktigt.
Att följa och anpassa sig efter varje enskild individs behov är en del av socialtjänstens
uppdrag, men erfarenheten är att detta delvis krockar med det etablerade systemet för
mottagandet som alla skall inordna sig i. I praktiken finns inte så många alternativ att välja på
när det gäller boende. Det innebär att de allra flesta ungdomar placeras i ett HVB-hem för att
sedan flytta vidare till Paloma och Paz Paloma, där de olika boendeformerna har sina
formaliserade sätt att se på och arbeta med ungdomarna. Flera boendealternativ för
ensamkommande efterfrågas, inte minst en mer lugn och hemlik miljö än vad HVB-hem
innebär. Byten av kontaktpersoner vid de olika boendena framträder också som en stor
svårighet för ungdomarna. En av socialsekreterarna uttrycker om överflyttningen till Paz
Paloma att ”de [läs ungdomarna] accepterar inte… de tar inte in någon ny. De vägrar ta emot
det stödet”. När det gäller socialsekreterarnas kompetens framkommer ett behov av
vidareutbildning i livsvillkor för ensamkommande ungdomar, psykisk hälsa och
kulturkompetens.
5.1.2 Erfarenheter av samverkan
Beträffande samverkan med andra enheter inom socialtjänsten, beskrivs den egna
verksamheten med EKBU som en avsides och liten ”isolerad ö” inom socialtjänsten, eftersom
man inte har så mycket kontakt och utbyte med andra enheter. Intervjupersonerna upplever att
intresset för, och kunskapen om, vad man på enheten gör inte är så stor inom socialtjänstens
övriga enheter.
Samverkan med boendena uppges i stort sett fungera bra. Socialsekreterarna uttrycker att det
är positivt att genomförandeplanerna skall börja göras av boendepersonalen. När
socialsekreterarna ansvarade för att upprätta genomförandeplanerna tenderade dessa att bli
alltför generella och inte anpassade för varje enskild ungdom som tanken är. ”När det gäller
genomförandeplanerna är det viktigast att man känner ungdomen, och de på boendet har
absolut störst kompetens där”. Socialsekreterarnas erfarenhet är att efter denna förändring
har genomförandeplanerna blivit mer konkreta och tillämpbara i ungdomens vardag. Dock
saknas det ännu rutiner kring hur genomförandeplanerna skall genomföras av
boendepersonalen och därefter kommuniceras med och följas upp av socialsekreteraren.
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Det framkommer en del svårigheter och brister i kommunikation och information mellan
boendet och socialsekreterarna. Det kan handla om att information om vad som händer kring
ungdomen inte kommer fram till socialsekreteraren, då regelbundna träffar med
socialsekreteraren endast sker vår sjätte månad. ”Om det hänt någonting på boendet,
ungdomen har mått dåligt, eller om det blivit bråk eller konflikter… och så har den
informationen inte kommit till oss. Vi hör ingenting utan tänker; ja det går väl sin gilla gång.
Och så säger den gode mannen; ja men det där som hände förra veckan… Då känner man sig
lite off, det känns inte bra”. Det kan också hända att boendepersonal vänder sig till
socialsekreteraren och säger att ”nu är det nog, ungdomen kan inte bo kvar här längre”, utan
att någon information om eventuella problem framförts till socialsekreteraren tidigare.
Socialsekreterarna önskar att få information fortlöpande så att man kan ingripa innan en
situation blivit ohållbar. Samtidigt beskrivs samarbetet med boendepersonalen som ganska
”personbundet”, vissa samarbetar man mer frekvent med än andra.
Det kan finnas olika synpunkter bland socialsekreterarna och boendena om hur eventuella
problem kring ungdomen på boendet skall kunna lösas. När boendepersonalen anser att en
ungdom behöver flytta till annan boendeform tycker socialsekreterarna ofta att de problem
som beskrivs borde kunna gå att hantera på boendet, eftersom personal finns på plats dygnet
runt, som både har lämplig utbildning och handledning på området. ”Om en ungdom agerar ut
på olika sätt, och personalen kanske då tycker att det här boendet inte passar för ungdomen.
Då kan jag tycka att, det är att gå för fort fram – ’nu ska ungdomen flytta’ – utan att man
istället kan försöka se lösningar här (på plats), vad kan vi göra?” Ofta efterfrågas familjehem
från boendets sida när det inte fungerar på boendet, inte minst till de yngre ungdomarna. En
av socialsekreterarna säger dock att ” jag skulle önska att man hade större förståelse från
boendets sida där… ett familjehem är inte heller någon sådan lösning där allting blir bra…”.
Ungdomarna på ett HVB-hem, med liknande erfarenheter bakom sig, kan många gånger
komma att bli som en familj för varandra. Samtidigt betonas att socialtjänsten inte har
obegränsat med resurser, och att det ibland kan finnas orealistiska förväntningar på vad
socialsekreterare kan ”ordna”. Svårigheten med att rekrytera familjehem betonas särskilt.
Vidare framkommer att socialsekreterarna och boendet också kan ha lite olika synpunkter på
hur boendenas verksamhet skall bedrivas. Det kan t.ex. gälla kontakten mellan ungdomen
och dess kontaktperson på Paloma. Socialsekreterarna kan ha synpunkter på hur
kontaktpersonerna behöver agera för att få kontakt med ungdomar som mår dåligt och som
kanske bara sitter i sina lägenheter. ”Det är ett stort steg att fara till Paloma och söka hjälp,
eller ringa sin kontaktperson. Då har vi sagt att då måste ni (kontaktpersonerna) vara mycket
mer aktiva för att hjälpa dem (ungdomarna)… Man kan inte lägga det på en ungdom som inte
riktig klarar det, utan då måste vi som är professionella runtomkring säga; ’men hallå, jag
tycker att du inte kommer hit så ofta, kan jag komma till dig och dricka te?’”
Privata aktörer (boenden), såsom t.ex. KFUM, beskrivs av någon socialsekreterare som mer
”service-minded” än kommunal verksamhet, vilket ibland kan underlätta samverkan då dessa
verksamheter kan vara mer tillmötesgående för de förslag och synpunkter som
socialsekreterarna kommer med.
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Samverkan med gode män beskrivs som något som fungerar bra. En av de intervjuade menar
att hon har den tätaste kontakten med de gode männen, eftersom dessa är med vid alla träffar.
I dagsläget finns många gode män som har varit det under lång tid och som därför är vana vid
uppdraget och vet vad det innebär, och det finns upprättade rutiner för samverkan. Trots det
upplever socialsekreterarna att det ser väldigt olika ut i hur de gode männen jobbar och hur
mycket engagemang de lägger ned i sina uppdrag. När det gäller ärenden med
familjeåterförening framkommer att det skulle behövas utarbetade rutiner kring vem som skall
göra vad. I dagsläget förs ofta en diskussion mellan socialsekreteraren och gode mannen om
vem som ska göra vad.
5.1.3. Erfarenheter av uppföljning och dokumentation
Socialsekreterarna efterfrågar en mer övergripande uppföljning av hela mottagningssystemet
och verksamheterna kring EKBU. Man upplever inte att det finns några tydliga mål eller
riktlinjer för verksamheten med EKBU från kommunens sida, utöver att verksamheten skall
utökas.
Som ett exempel tar de upp att det inte finns någon plan för hur boendefrågan skall lösas när
man bestämt att kommunen skall ta emot ännu fler ensamkommande barn och ungdomar.
Likaså efterfrågas en långtidsuppföljning av vad som händer med de ungdomar som
kommunen tagit emot efter att de hamnat utanför systemet vid 21 års ålder. Ett system för att
följa upp över tid hur det har gått för dessa ungdomar skulle behövas, menar
socialsekreterarna.

5.2 HVB-hemmen och stödboendena
5.2.1 Erfarenheter av egna och andras insatser
Att personal, föreståndare och samordnare generellt sett är nöjda med de egna insatserna
indikeras bland annat av att alla är överens om vilka målen för verksamheten är och att dessa
mål nås. De genomförda insatserna har lett till ökad självständighet, vilket framträder när man
möter ungdomar som flyttat till andra steg i den kommunala boendekedjan eller till extern
lägenhet i KFUMs verksamhet; de är glada, har vuxit och gör bra ifrån sig i skolan.
Personalen uttrycker också att kontaktperson/mentorsystemet fungerar väldigt bra. I intervjuer
och fokusgruppsintervjuer framkommer emellertid också en del svårigheter som insatserna är
förenade med. Några intervjupersoner uttrycker det som att det ibland är en svår balansgång
mellan att hjälpa en ungdom och låta honom eller henne själv hantera t.ex. en uppkommen
situation. Andra beskriver att det kan vara väldigt svårt att stötta ungdomar i situationer som
personalen inte kan påverka; t.ex. den politiska utvecklingen i det land ungdomen lämnat. Det
finns också gånger när personal upplever att den kompetens man har inte räcker till för att
möta en viss ungdoms behov.
Under de år som mottagandet av EKBU har pågått i Umeå kommun beskriver
intervjupersonerna hur man gradvis har utvecklat insatser både genom att pröva sig fram och
genom att inspireras av andra (Skellefteå framhålls därvidlag). Man betonar också att de
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insatser som görs på Pangea och Fenix rent juridiskt styrs av den HVB-status som boendena
har. Såväl personal som föreståndare har synpunkter på denna status och på vad den innebär
för externa granskares bedömning av de insatser som görs. Å ena sidan framhålls att det är
viktigt och bra att det ställs höga krav på verksamheten och de insatser som görs för
ungdomarna; å den andra betonas att det är ensamkommande ungdomar som man arbetar
med. Sådana ungdomar är placerade på HVB-hem just för att de är ensamkommande, inte för
att det finns något särskilt behandlingsbehov. Det viktigaste är snarare att boendet är tryggt.
På andra HVB-hem är det utredningar som ligger till grund för placeringen medan för
ensamkommande ungdomar finns inga sådana utredningar och inte heller några
dokumenterade behandlingsbehov. Den tillsyn av boendena som görs av Socialstyrelsen
välkomnas och ingen har något emot att verksamheten granskas, snarare tvärtom. Emellertid
uppstår märkliga situationer när Socialstyrelsen efterfrågar de behandlingsmetoder som
används. Man måste förklara att det inte är barn som behöver vård och behandling utan deras
behov gäller ”stöd och coachning” betonar intervjupersonerna. Några menar att man inte
ägnar sig åt behandling utan snarare åt att arbeta med enklare problem, att stötta, guida,
introducera och göra ungdomarna redo för nästa steg. Lika många framhåller dock att
samtalen med ungdomarna är en slags behandling och att ungdomarna behöver något mer än
ett tryggt boende. Om HVB-statusen försvann oroar man sig för att boendena skulle
förvandlas till rena förvaringsplatser.
På Paloma menar personalen att en indikator på att man når målen och gör rätt saker, är att få
ungdomar besöker Navet (samlingslokalen) varje kväll; ”vi vill ha så få som möjligt här, det
är ett tecken på att vi gör rätt”. Intervjupersonerna menar vidare att den information man trots
allt har om ungdomar som lämnat systemet tyder på att flertalet klarar sig bra. Med ”bra”
avses att ungdomarna arbetar eller utbildar sig, tar körkort och inte belastar socialtjänsten.
Personal och samordnare anser emellertid också att något som skulle behöva utvecklas är
förmågan att möta ungdomarnas psykosociala behov.
På Paz Paloma menar man att det faktum att få ungdomar använder sig av erbjudandedelen
efter utskrivning är ett tecken på framgång. Man anser vidare att de flesta ungdomarna är redo
för Paz Paloma när de kommer dit, vilket innebär att insatserna fungerat i de föregående
stegen. Något som man dock skulle kunna utveckla är samtalet som verktyg för att främja
ungdomarnas utveckling, men detta är också en fråga om gränsdragning mellan olika
verksamheters arbetsuppgifter. Man vill inte kliva in på skolkuratorns område men samtidigt
kan man i en relation till en ungdom förstå att den bär på något som den skulle behöva prata
om och kön till skolkuratorn är oftast lång.
På KFUM beskrivs relativt omfattande (om än ej systematiska) kontakter med ungdomar som
lämnat systemet. De här kontakterna ger en bild av att det generellt sett går bra för dessa
ungdomar; de är självförsörjande, mår bra och har framtidstro, enligt personalen.
Den kritik som framförs mot andra aktörers insatser handlar om syn och krav på ungdomarna
och om andra aktörers arbetssätt. Flera intervjupersoner beskriver det som att det finns en bild
i samhället av ensamkommande ungdomar som traumatiserade, svaga och i stort behov av
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psykiatriskt stöd. Om ungdomarna bemöts på det viset kommer de insatser som görs för dem
att fungera mindre bra. Risken är att ungdomarna möts av en välmenad, men missriktad och
lätt förklenande attityd, vilket inte främjar deras självständighet. I intervjuerna menar några
att de i kontakter med skolan fått bekämpa uppfattningen att ”varannan unge var på BUP”.
När det gäller hälso- och sjukvården framförs också kritiska synpunkter på hur insatserna för
dessa ungdomar genomförs där. Även om ett fåtal av ungdomarna behöver det stöd som BUP
kan erbjuda har man upplevt att BUP har svårt att ge detta stöd. Man upplever brister p.g.a.
stor personalomsättning och framhåller att BUPs krav och rutiner är svåra att förena med de
rutiner som finns på HVB-hemmen. Det kan t.ex. handla om att någon ur personalen måste
sova över på BUP om en ungdom behöver vara där över natten eller att boendet möts av krav
på att sladdar och köksknivar skall avlägsnas, något som går stick i stäv med ambitionen att
vara familjehemsliknande.
Det finns en samstämmighet bland de intervjuade om att ensamkommande är driftiga och
företagsamma. Många ungdomar har bott själva i andra länder och dessutom arbetat. Ofta bär
de dock med sig trauman och i Sverige kommer oron över hur familj, släkt och vänner har det.
Icke desto mindre betonar en del av intervjupersonerna att det är en minoritet som behöver
hjälp och stöd av t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin. Här går emellertid erfarenheterna isär.
Vad gäller personalens kompetens (och därmed förmåga att planera ändamålsmässiga
insatser) i relation till ungdomarnas psykosociala behov, finns olika erfarenhet och
uppfattningar. Några anser att man skulle behöva fylla på med sådan kompetens medan andra
menar att den kompetens som finns i personalgruppen är tillräcklig för att kunna avgöra när
det är dags att t.ex. vända sig till BUP. En viss frustration märks också hos personal som
upplever att deras uppdrag är att arbeta med ”det friska” men lite för ofta möter ungdomar
som behöver något som personalgruppen inte har kompetens att erbjuda. Personalen ”blir
insatsen” också när ungdomarna hamnar i kriminalitet eller i drogmissbruk. En skillnad som
framträder mellan den kommunala verksamheten och KFUMs är att KFUM kan säga nej till
placeringar som man bedömer kräver en kompetens som personalgruppen inte besitter.
5.2.2 Erfarenheter av samverkan
Vissa insatser för ungdomarna har fallit mellan stolarna. Ett sådant exempel som framhålls är
sex- och samlevnadsfrågor; alla aktörer beskriver det som att man utgick ifrån att någon
annan tog ansvar för dessa. Nu arbetar emellertid flera aktörer med sex och samlevnad. En
orsak till att frågor ibland faller mellan stolarna uppger intervjupersonerna vara brister i
samverkan. De samverkansfora som finns är bra menar många men man önskar mer av
golvnära samverkan, alltså på en annan nivå än chefsnivå. Som samverkan nu är organiserad
riskerar verksamheterna att bli ”isolerade öar”. Det som efterlyses är mer samverkan mellan
personalgrupper eller åtminstone mer samverkan mellan samordnare (där sådana finns). De
som befinner sig längst bort i boendekedjan upplever att de som utgör första steget i
boendekedjan inte känner till hur man arbetar. Intervjupersonerna har reflekterat över detta
och ser det som önskvärt att all personal i kommunens samtliga boendesteg har möten ibland.
Samverkan med närmast efterföljande steg fungerar bra, men det efterfrågas
verksamhetsutvecklande samverkan på tvären i syfte att öka det gemensamma ansvaret för
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helheten.24 På KFUM är det hela tiden en och samma personalgrupp som ungdomar möter.
Den organisationsformen gör också att interna beslutsvägar är korta och att det snabbt går att
ändra på rutiner som inte visar sig fungera.
Samverkan med socialsekreterarna uppges av många som ryckig eftersom omsättningen på
personal varit stor under den senaste tiden. Socialsekreteraren riskerar att bli ”en främmande
fågel” i systemet när ansvaret för att upprätta genomförandeplanen läggs på boendena.
Ytterligare något som lyfts fram rör när socialsekreterare bedömer att en viss ungdom bör
placeras i familjehem men så ändå inte sker. Det finns en förståelse för att det råder brist på
familjehem men man anser ändå att det är märkligt att just dessa ungdomar blir kvar, det
uppfattas som att socialsekreteraren ”tycker att det går ändå, på något vis”.
Samverkan med gode män beskrivs överlag som god, även om intervjupersonerna kan ha
synpunkter på enskilda gode män. Synpunkterna rör framförallt sådana som inte riktigt
förstått vad som ingår i uppdraget, vilket gör att ansvarsfördelningen mellan god man och
boendet blir otydlig. Synpunkterna rör också såväl personlig lämplighet för ett sådant uppdrag
som det rimliga i att några gode män har väldigt många uppdrag. Boendena möter gode män
som arbetar på väldigt olika sätt. Några upplevs arbeta strikt utifrån uppdraget medan andra
t.ex. bjuder hem sin ungdom på middag och fika.
En del intervjupersoner ger uttryck för att det har varit svårt att ”få med skolan” i
samverkanssammanhang. Några framför också att de anser att skolan i förhållande till de här
ungdomarna är alldeles för prestationsinriktad. I kontakter med skolan har man vid upprepade
tillfällen fått förklara att om en 18-åring inte är närvarande på lektioner skall kontakt tas med
ungdomen själv, inte med personal på boendet.
Alla tycker att samverkan med hälso- och sjukvården inte fungerar bra. Några framhåller att
det är oklart till vem ungdomarna skall hänvisas när de är för friska för BUP och inte kan
vända sig till vuxenpsykiatrin. Kanalen till ungdomshälsan uppges inte fungera. Ett konkret
förslag som framförs är att en kurator för ensamkommande barn och ungdomar anställs som
är väl insatt i problematiken och är tillgänglig när personalen bedömer att en ungdom behöver
stöd som vare sig boendet eller BUP kan erbjuda.
Det finns olika erfarenheter av samverkan med föreningslivet. Personal och föreståndare på
KFUM har goda erfarenheter, vilket inte är överraskande med tanke på KFUMs identitet och
betoning av aktivitet. Flera andra intervjupersoner beskriver dock frustrerat att ungdomarna
knappast vill något hellre än att komma i kontakt med svenska ungdomar men när föreningar

24

Flera kritiska synpunkter har framförts bland personal vid kommunens boenden beträffande hur samverkan
fungerade med det som tidigare var Morgonsol, ett HVB-hem i privat regi. Ungdomar från Morgonsol
uppfattades inte lika redo som ungdomar från de andra hemmen när de flyttade över till kommunens boende.
Intervjupersoner upplever också att det var svårt att kommunicera med personalen på Morgonsol. Vi har dock
inte fått möjlighet att intervjua personal från Morgonsol för att få ta del av deras erfarenheter av verksamheten
och hur de uppfattade samverkan med kommunens boenden.
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väl ordnar aktiviteter och bjuder in, så gör man isolerade insatser för just ensamkommande
ungdomar. Resultatet blir alltså att dessa ungdomar återigen endast träffar varandra.
De formella samverkansstrukturer som finns har tagit tid att utveckla och boendena upplever
att det är först efter några år som en slags ”gemensamhet” (som en av intervjupersonerna
formulerar det) har vuxit fram. Samverkansmötena handlar om informationsutbyten och
samverkan beskrivs som mycket personberoende. Det finns dock en samstämmighet om
samverkanstrukturernas betydelse för att utveckla ett gemensamt ansvar för målgruppen.
5.2.3 Erfarenheter av egna och andras rutiner för uppföljning
Trots att det finns såväl formaliserad som annan form av uppföljning av ungdomarna, uppger
nästan alla intervjupersoner och fokusgrupper att de saknar kvalitets- och uppföljningsverktyg
i verksamheterna. Några beskriver det som att man har ”en känsla av att det är bra” men inte
riktigt vet. Andra uttrycker frustration över att sakna ett underlag som kan visa politikerna att
det som gjorts verkligen fungerar; ”vi har inga metoder för att kunna mäta resultat”. Det som
går att ta på i den kommunala verksamheten är den feedback personalgrupperna kan ge till
varandra avseende om en viss ungdom var redo att ta nästa steg eller inte. Under utarbetande
är också en utvärdering som skall göras när ungdomarna skrivs ut.
Uppföljningen av de ungdomar som lämnat mottagningssystemet beskrivs omväxlande som
”spontan och sporadisk” och som ”baserad på hörsägen”. Meningarna går isär något, men de
allra flesta är överens om att Umeå kommun skulle behöva en långsiktig, systematisk
uppföljning av ungdomar som lämnat systemet. Utan en sådan anser många att man arbetar ”i
blindo”. En systematisk långsiktig uppföljning måste, enligt de intervjuade, kopplas till
konkreta kommunala målsättningar med mottagandet. Flera pekar på svårigheter att svara på
frågor som ”när kan vi säga att vi har lyckats” och ”när är de här ungdomarna integrerade”?
Andra menar att kvalitetssäkringen i verksamheten och den långsiktiga uppföljningen hänger
ihop. De insatser som (inte) görs för ungdomarna idag får inte leda till att ”60 % av dem
belastar psykiatrin eller är kriminella om 20 år.”
5.2.4 Erfarenheter av mottagningssystemet i sin helhet
Intervjuade vid boenden i både kommunens och KFUMs regi tycker att insatserna vid
boendena fungerar bra och att målen nås men har synpunkter på hur samverkan och
uppföljning och kvalitetssäkring fungerar i stort. Deras erfarenhet är att det finns brister i
mottagningssystemet, både flödet i systemet och styrningen av det. När det gäller systemet
beskrivs det omväxlande som ”en öppen säck” och att det saknas ”en röd tråd”. Säcken fylls
hela tiden på, mottagandet skall utökas men vem ansvarar för att knyta ihop det hela; för att
utarbeta strategier för hur boendena skall möta ett ökat tryck; för hur skolan skall hantera fler
ensamkommande elever och för hur bostadsmarknaden i Umeå skall kunna svara upp mot
behoven av fler små lägenheter? Det blir ibland stopp i det kommunala boendesystemet, för
att det saknas lediga lägenheter, vilket drabbar ungdomar som är redo för ett lägenhetsboende
vid Paloma. Ungdomarna blir kvar ytterligare en tid på Pangea vilket inte upplevs vara bra för
dem. Det finns också en oro för att man ”skapar små kravmaskiner” av de här ungdomarna,
som några intervjupersoner uttrycker det. I Palomas verksamhet flyttar ungdomarna in två och
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två i lägenheter som redan är modernt möblerade, men när ungdomarna sedan kommer till Paz
Paloma skall de leta efter begagnade soffor på Blocket och en del av dem har svårt att förstå
logiken i det. Ungdomarnas boende i Palomas lägenheter beskrivs som ”overkligt” i relation
till hur ungdomar brukar ha det i sina första lägenheter. Det är i detta sammanhang som en del
intervjupersoner menar att systemet riskerar att skapa orimliga förväntningar och krav hos
ungdomarna på vad samhället skall erbjuda dem.
Det finns också synpunkter på att ungdomarna placeras två och två i den kommunala
boendekedjan. Erfarenheten är att det inte fungerar för alla ungdomar att bo med någon annan
(som man själv inte valt). Flera intervjupersoner efterlyser också andra boendealternativ, som
familjehem som kan passa bättre för ungdomar som är väldigt unga när de kommer till
Sverige. Det finns också behov av boenden för mindre grupper av ungdomar.
Kommunen (främst politikerna) upplevs inte i tillräckligt hög utsträckning göra
konsekvensanalyser innan beslut fattas om utökat mottagande. Många intervjupersoner önskar
att politikerna skulle ta fram tydligare riktlinjer, styrdokument, målsättningar och
engagemang. Man saknar en målsättning för mottagandet och mottagningssystemet som
klargör vad kommunen vill åstadkomma på sikt. Det kan t.ex. uttryckas som att
ensamkommande etablerar sig i kommunen, försörjer sig själva, mår bra, nyttjar sin fulla
kapacitet, bidrar till kommunens tillväxt. Samtliga intervjupersoner upplever att det saknas en
koppling mellan mottagandet av ensamkommande och kommunens övergripande
integrationspolitik. Det måste t.ex. vara rent kontraproduktivt att placera samtliga
ensamkommande på Östra gymnasiet och lägga scheman och förlägga lektioner på tider och i
salar som minimerar deras kontakter med svenskfödda ungdomar anser några
intervjupersoner.
Intervjupersonerna framför också synpunkter på behov av organisatoriska och strukturella
förändringar i mottagningssystemet. Det behöver tydliggöras vem som har ansvar för
helheten. Samverkan på tvären behöver utvecklas för att få systemet att hänga ihop på
tydligare sätt. I allt för hög grad uppfattas systemet nu fungerar ad hoc-mässigt, präglat av ett
”oj, vad gör vi nu?” förhållningssätt. Detta förhållningssätt tror en del intervjupersoner skulle
kunna förändras om man exempelvis samlade ledningen för mottagningssystemet på en plats
(med myndighetsutövande socialsekreterare) och hade tydliga kanaler ut i verksamheterna
som träffades och utbytte tankar och idéer på fler nivåer än chefsnivå. Två konkreta idéer i
detta sammanhang är att arbetet med EKBU borde utgöra ett eget kommunalt område och att
alla verksamheter borde ha samordnare.
5.2.5 Sammanfattning
I intervjuerna och fokusgrupperna framkommer att alla boenden är nöjda med sina egna
insatser och bedömer att de fungerar mycket väl. Väl anser man också att den egna
dokumentationen och de egna rutinerna för uppföljning av varje ungdom fungerar. Däremot
framförs en del kritik mot hur samverkan fungerar och hur andra aktörer genomför de insatser
de är ansvariga för. Många aktörer efterlyser också utvecklade kvalitets- och
uppföljningsverktyg i den egna verksamheten och systematisk uppföljning av de ungdomar
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som skrivs ut från mottagningssystemet. När det gäller systemet som sådant finns en rad
synpunkter på hur det skulle kunna utvecklas och förbättras; många efterfrågar en ökad
politisk tydlighet när det gäller Umeå kommuns mottagande av ensamkommande ungdomar.
5.3 Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare
5.3.1 Erfarenheter av rollen som god man/särskilt förordnad vårdnadshavare
Samtliga intervjupersoner uppger att deras motiv för att ta på sig uppdrag är att vilja göra en
insats, och att man känner att man har kunskap som är användbar i arbetet med målgruppen.
Många ser också uppdraget som ett sätt att skaffa sig kompetensutveckling som man har nytta
av i den egna yrkesutövningen. Erfarenhet av egna barn och arbete med ungdomar framhålls
som viktigt för uppdraget, medan någon specifik yrkes- eller utbildningsbakgrund inte
behövs.
I intervjuerna framkommer att uppdraget att vara god man för EKBU är ganska oklart och
därmed vilken roll de ska fylla. Rollen som god man uppfattas som en slags ställföreträdande
förälder - ”jag är som en förälder men ändå inte” säger en god man. ”Man har ju inte den
personliga omvårdnaden, men man blir ju någon sort person som… som ser till deras
rättigheter… och även skyldigheter i samhället” framhåller en annan. Att inte engagera sig
för mycket tas också upp av några intervjupersoner; ”Det går inte att engagera sig alltför
djupt för då blir man kanske inte långvarig… då tar det för mycket energi”. Flera uttrycker att
det inte är helt enkelt att beskriva vad uppdraget som god man innebär, inte minst gentemot
ungdomen själv vid det första mötet med dem. En god man berättar att hon ofta går från det
första mötet med ”sin ungdom” med en känsla av att hon eller han inte alls förstått vad en god
man är. En upplever det olämpligt att ungdomen vid detta första möte, och under dessa
omständigheter, skall godkänna den gode mannen; ”Och så ska de skriva sitt namn på att ’jag
godkänner den här gode mannen’ och så lägger man ett papper under näsan på dom som
dom får underteckna”.
Flera ser sig som ”spindeln i nätet” kring ungdomarna, och ofta behövs gode mannens
godkännande i frågor som rör ungdomen. Samtidigt har den gode mannen inte den dagliga
kontakten med ungdomen, den har boendet och skolan, vilka också av flera gode män
beskrivs som de viktigaste aktörerna kring ungdomarna. Det framkommer endast ett exempel
på en god man som sagt nej till något som ungdomen velat göra. I det fallet handlade det om
att ungdomen skulle resa själv till södra Sverige och den gode mannen sa nej med hänvisning
till att det var olämpligt och att hon aldrig skulle godkänt detta för sina egna barn.
Den gode mannen har också att godkänna socialsekreterarens vårdplan kring ungdomen.
Någon uttrycker att man som god man ”kan plocka ungdomen från boendet när som helst”. I
praktiken sker detta mycket sällan. Flera menar att det är socialsekreterarens ord som gäller
vid oenigheter kring t.ex. boendeform för barnet. Endast en god man berättar hur hon motsatt
sig socialtjänstens planerade boende för ungdomen, och drivit frågan om familjehem i stället
för HVB med hänvisning till vad som bedömts bäst för barnet.
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På frågan om hur man som god man agerar om man upplever att barnets rättigheter inte
tillgodoses, erhålls inga tydliga svar. Någon beskriver att hon i första hand vänder sig till
boendet om barnets rättigheter inte tillgodoses, och om det gäller större saker, till
socialsekreteraren. Några berättar att man kan behöva strida för sin ungdom, inte minst när
hon eller han faller mellan myndighetsstolar. I ett fall beskrivs hur ungdomen blivit hänvisad
till instans efter instans inom hälso- och sjukvården utan att få hjälp, då behövdes det att den
gode mannen styrde upp situationen.
Flera menar att det finns ett behov av någon form av handledning för gode män som jobbar
med EKBU. Många svåra situationer kan uppstå, och det finns ett behov av att få dryfta
frågor, funderingar och problem med andra. I första hand vänder man sig till
överförmyndarnämnden när man behöver diskutera något, men det vore bra med någon form
av mindre nätverk för att stötta varandra. Några berättar om man på eget bevåg har försökt
hitta en mentor t.ex. en mer erfaren god man.
Ingen av intervjupersonerna kan svara på hur en ungdom som vill byta god man ska bära sig
åt, de känner inte till om det överhuvudtaget är möjligt. Ingen har hört om något sådant fall,
och en uttrycker också att …”man får ju inte byta förälder heller…” Flera vittnar dock om
gode män som de själva inte tycker är lämpliga som gode män, men som ändå får fortsätta,
även efter att överförmyndarnämnden informerats.
5.3.2 Erfarenheter av samverkan med andra aktörer
Samverkan med andra lyfts fram som något som generellt fungerar bra. Samverkan med
boendena är ytterst viktigt och uppges i de allra flesta fall fungera bra. Dock kan det ibland
uppstå en svår gränsdragning när det gäller ansvar och uppgifter mellan boendet och god man.
Flera framhåller att det måste finnas tydliga överenskommelser med boendet om ”vem som
gör vad”, och en god kommunikation och flexibilitet mellan gode män och boendena.
En fördel för att kunna samverka med andra instanser är att god man inte lyder under
sekretess. Att kunna ”berätta allt till alla”, beskrivs som något som underlättar uppdraget.
Sekretessen är annars något som upplevs försvåra arbetet mellan olika instanser kring
ensamkommande ungdomar, t.ex. mellan boendet och socialtjänsten. Det skulle också behöva
vara mer kontakt mellan skolan och socialtjänsten tycker en god man.
Att ha en gemensam linje i arbetet med ungdomarna från samtliga aktörer framhålls som
viktigt för att det skall bli bra, ”man försöker jobba åt samma håll”. En god man uttrycker
dock att det är ”för många kockar inblandade” kring dessa ungdomar, och att det är oklart
vem som har det yttersta ansvaret. Boendet och skolan är självklart viktiga för ungdomarna,
medan någon menar att det är svårt för ungdomarna att förstå vilken roll socialsekreterarna på
socialtjänsten har och vad de gör. Likaså framhålls svårigheterna för dessa ungdomar med att
få hjälp via BUP. Överhuvudtaget är kontakten med hälso- och sjukvården något som
beskrivs som mycket personbundet. Samverkan med hälso- och sjukvården kring ungdomarna
har fungerat bra så länge engagerade och kunniga personer funnits där, men inte efter att
några av dessa har slutat.
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Alla upplever att kontakterna med Migrationsverket är svåra, eftersom det inte innebär någon
samverkan. ”De är en sort maktutövande koloss alltså. De gör sitt jobb punkt slut! De tar inte
hänsyn till någonting, utan de kör sina rutiner, de släpper inte en sekund på det, på gott och
ont”.
Även om samverkan med andra aktörer upplevs fungera bra menar någon att det vore bra om
alla aktörer ”kände till mer” om varandra. Några tycker att det saknas någon form av nätverk
där man kan diskutera och ”ta upp dilemman och anonyma fall”. I existerande
samverkansgrupper finns inte gode män representerade, vilket några efterlyser.
5.3.3. Erfarenheter av uppföljning och dokumentation
Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare förs inga journaler eller anteckningar,
något som de ser som positivt. Den dokumentation som lämnas in till överförmyndarnämnden
är månatliga tidsrapporter, samt en sammanfattning av vad man gjort inom ramen för
uppdraget var tredje månad. Inom ramen för uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare
efterfrågas inga regelbundna rapporter.
5.4 Skolan
5.4.1 Erfarenheter av egna och andras insatser
Överlag är den skolpersonal som intervjuats nöjd med de egna insatserna för
ensamkommande ungdomar som man ansvarar för på skolan. Vidare finns ett stort personligt
engagemang för ungdomarna bland personalen och en mängd insatser görs både vad gäller det
pedagogiska uppdraget, liksom det mer sociala uppdraget. Det finns dock en viss ambivalens
kring vilket av uppdragen som ska prioriteras. De höjda behörighetskraven till såväl de
högskoleförberedande som de yrkesförberedande programmen har lett till ett ökat fokus på
elevernas resultat och språkutveckling och det i sin tur till att eleverna ofta vill gå alldeles för
fort fram i sina studier. Skolan får då ”hejda” dem och förklara vad som behöver uppnås för
att få gå vidare till nästa nivå. Många anser också att man delvis saknar kompetens kring
dessa ungdomar och att man skulle behöva veta mer om deras kultur och bakgrund, men
tillgången till vidareutbildning kring dessa frågor är relativt begränsad. Vidare anser många
att det saknas specialpedagogisk kompetens på skolan och att det finns ett stort behov av mer
speciallärare på introduktionsprogrammet. I och med att det enbart finns en speciallärare
kopplad till introduktionsprogrammet så finns inte möjligheten att hjälpa alla elever med
stödbehov utan stödet ges istället snarare till de elever som ”har en chans” att nå målen.
Mot bakgrund av de omorganiseringar som präglat skolan under senare år finns en hel del
organisatoriska frågor och problem som man menar behöver ses över och som man delvis
redan arbetar med. Överlag tycker de flesta att det mesta behöver utvecklas med det nya
introduktionsprogrammet (schemaläggning, innehåll och skapa tydliga visioner). Man
upplever också att lärarna får ta ett för stort ansvar för ungdomarna. Denna kritik är delvis
riktad mot skolans arbete, men även mot skolverkets ”flummiga” riktlinjer för utformningen
och innehåll i verksamheten, vilket medför att mycket tolkningsarbete behöver göras på den
enskilda skolan. Ett annat övergripande problem under senare år är avsaknaden av kontinuitet
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i insatserna. Verksamheten får aldrig tid att ”landa” och följden blir därför mest olika
”punktinsatser” istället för mer långsiktiga insatser. Mycket olika insatser, både utifrån det
pedagogiska och det sociala uppdraget, görs på skolan av många olika individer, men
insatserna upplevs inte särskilt koordinerade.
Många ifrågasätter också att hela introduktionsprogrammets verksamhet är förlagd till en
separat huskropp på skolan. Detta försvårar enligt många det sociala uppdraget att integrera
eleverna med de svenska eleverna som läser de nationella programmen på Östra gymnasiet
betydligt, även om det finns en tanke att göra cafeterian i denna huskropp till en gemensam
samlingsplats på skolan. Detta fungerar dock inte särskilt väl i praktiken, med undantag för de
aktiviteter som anordnades av skolpersonalen vid introduktionsprogrammet. Bilden av
introduktionsprogrammet som en ”satellit” i förhållande till gymnasiets övriga verksamhet,
förstärks också av att man ej har gemensamma friluftsdagar, att introduktionsprogrammets
lärare sällan träffar de andra lärarna på de nationella programmen och att eleverna själva
uppges vara konfunderade kring det faktum att de ej träffar några svenska elever. Överlag
upplever många att skolans integreringsarbete tycks vara en fråga för enbart
introduktionsprogrammets personal att arbeta med och att detta arbete saknar förankring i
övriga skolans verksamhet, vilket i sin tur gör att inget kontinuerligt integrationsarbete mellan
”måndag till fredag” existerar på skolan.
Det finns också en stor oro bland skolpersonalen kring det politiska beslut som tagits inom
Umeå kommun att utlokalisera programmet språkintroduktion till flera skolor från och med
hösten 2013. Oron gäller dels hur det rent praktiskt ska komma att genomföras, men också
kring vilka konsekvenser det ska få för eleverna. Man ställer sig också frågande till
bakgrunden till beslutet och vad som är själva syftet med det, vilket man enligt de intervjuade
ej har fått information om.
Vad gäller andra aktörers insatser tycks de flesta vara överens om att det finns ett stort
engagemang bland de som arbetar med EKBU i kommunen och att de flesta gör så gott de kan
utifrån sina förutsättningar. Enstaka synpunkter rör kompetensen och engagemang hos gode
män och boendepersonalen, liksom bristande kunskap om den kulturella bakgrunden hos
ungdomarna bland olika aktörer, men överlag har personalen positiva erfarenheter av andra
aktörers insatser.
5.4.2 Erfarenheter av samverkan
Det första året med den nya verksamheten upplevs som en typ av ”prövotid” för att hitta
formen för organisation, inklusive hur den interna och externa samverkan runt
ensamkommande ungdomar ska organiseras på bästa sätt. Organiseringen av den interna
samverkan beskrivs som relativt ”flytande” och att mycket av samverkan sker i form av
informella kontakter. Denna samverkan upplevs emellertid fungera väl även om det finns en
del brister som lyftes fram under intervjuerna.
Ett problem som uppmärksammas av intervjupersonerna är det bristande samarbetet mellan
ämneslärare och modersmålslärarna och studiehandledarna. Denna personal ingår inte heller i
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något arbetslag på skolan och upplevs i mångt och mycket stå utanför skolans övergripande
verksamhet av många. Bland annat försvåras detta samarbete av att man delvis har olika
arbetstider och därför sällan har möjlighet att träffas i såväl informella som formella
samverkansformer. Vissa lärare uppfattas också vara dåligt införstådda i om eleverna t.ex. får
studiehandledning
överhuvudtaget.
Samarbetet
mellan
övrig
personal
på
introduktionsprogrammet uppfattas av några inte heller fungera bra då man bland annat
upplever sig som ”frikopplade från varandra i nuläget” och därmed har dålig insyn i
varandras arbetsuppgifter.
Sammanslagningen av verksamheterna IVIK och IV skapade enligt många också en krock
mellan två olika kulturer som gör det svårt att få till en samsyn kring arbetet med
ensamkommande ungdomar. Personal från dessa båda verksamheter är vana med en viss sorts
kultur och sätt att arbeta på, och framförallt har man olika erfarenheter av att arbeta med olika
elevklientel i allmänhet och ensamkommande ungdomar i synnerhet. Personalen från det
tidigare IV-programmet har främst arbetat med elever som av olika anledning har
”misslyckats” i skolan med att uppnå godkända betyg och vissa menade att det är viktigt att en
sådan syn inte överförs till ensamkommande ungdomar eftersom de läser på helt andra
premisser.
När det gäller den externa samverkan med olika aktörer utanför skolan så är den samlade
bilden bland de intervjuade att denna har utvecklats mycket under senare år och att den i
nuläget fungerar relativt bra, även om vissa saker kan utvecklas. Bland annat efterfrågas bättre
insyn och information på ”golvnivå” mellan boendena och skolan av de lärare som inte har
någon formell kontakt med boendena. Dessa lärare önskar också bli mer informerade om
beslut som tagits på länsnivå och i kommunala samverkansgrupper, dvs. att denna information
tydligare förs ned till golvnivå i verksamheten.
Samverkan med god man beskrivs som både bra och dålig och tycks vara väldigt
personberoende. Synpunkter finns också angående personlig lämplighet för uppdraget bland
vissa av de gode männen och några påpekar också det orimliga i att några av dem har väldigt
många uppdrag och på så sätt upplevs ha sämre koll på ungdomen. Med anledning av detta
uppges bl.a. att några gode män får ”lov att tänka efter ett tag” om vilken ungdom det gäller
när skolpersonalen hör av sig.
Elevhälsans erfarenhet är att även kontakten med vårdcentralerna vid bl.a. vaccinationer inte
fungerar så bra, vilket skapar merarbete för elevhälsan och framförallt skolsköterskan. Det är
landstingets ansvar att ungdomarna ska blir vaccinerade men ofta får skolläkaren göra detta,
vilket kräver mycket läkartid och resurser. Även sekretessbestämmelser ställer till en del
problem vad gäller överföringen av information mellan landstinget och skolan. Bland annat
leder detta till att man inte får någon information om ungdomarna t ex har tuberkulos eller
blodsmitta.
Samarbetet mellan skolan och BUP har i princip upphört enligt de intervjuade. Tidigare har
det funnits s.k. BIM-team (barn i migration) på BUP men numera ska alla ha den
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kompetensen på BUP, vilket inte är fallet enligt någras erfarenhet. Detta försvårar bl.a.
möjligheterna att få handledning i frågor som exempelvis rör psykisk ohälsa bland
ensamkommande ungdomar som några av de intervjuade efterfrågar, liksom möjligheterna att
utreda eventuella neuropsykiatriska problem.
5.4.3 Erfarenheter av egna och andras rutiner för uppföljning
Skolpersonalen är relativt nöjda med den uppföljning som görs av elevdokumentationen, men
är mer kritiska till uppföljningen av de mer sociala insatserna liksom uppföljning och
utvärdering av hela introduktionsprogrammets verksamhet. Som redogjordes för tidigare så
finns det stora oklarheter kring huruvida de mer socialt inriktade insatserna dokumenteras i
någon större utsträckning och om de överhuvudtaget följs upp. Åtminstone kunde ingen av de
intervjuade redogöra för vem som ansvarade för detta.
En del synpunkter finns även kring elevdokumentationen som förs och hur denna följs upp.
Bland annat försvåras uppföljningen när eleven har fyllt 18 år då det inte längre går att tvinga
dem att vara med på utvecklingssamtalet med elevhandledaren på skolan. Vissa upplever
också att de som elevhandledare har en bristande koll på eleverna mellan utvecklingssamtalen
och att eleverna kan hamna mellan stolarna ibland. Dokumentationen som görs i anslutning
till inskrivningssamtalen kan också se väldigt olika ut och i de fall de är bristfälligt skrivna
ger de för lite information till lärarna om elevernas bakgrund, vilket många menar behöver ses
över.
Något som också efterfrågas och saknas av några är någon form av formell dokumentation
vad gäller ansvarsfördelning mellan personal, vem som ska göra vad och vem eleven eller
personalen ska vända sig till i olika frågor etc. Samtidigt så är denna uppdelning svår att göra
p.g.a. att eleverna oftast vänder sig till den person som de känner sig mest trygga med och har
störst tillit till, vilket gör att viss skolpersonal får engagera sig i frågor som går utöver de
formella arbetsuppgifterna. Några uttrycker också behov av ett uppföljningsverktyg och
kvalitetssäkringsinstrument för hela introduktionsprogrammets verksamhet (främst
språkintroduktionen) och också av en extern utvärdering.
Vad gäller uppföljning av andra aktörers insatser så verkar man överlag vara nöjda med hur
dessa genomförs i den mån man har insyn i andras arbete. Som ett exempel har skolan
tillsammans med boendena bl.a. utarbetat ett samtyckesdokument där boendepersonalen kan
sjukanmäla eleverna via Skola 24 om eleven gett sitt godkännande till detta. Emellertid finns
en del farhågor kring hur uppföljningen görs av de elever som lämnat systemet.
5.4.4 Erfarenheter av mottagningssystemet i sin helhet
Skolpersonalen upplever att det saknas en tydlig politisk vision kring EKBU inom
kommunen, liksom introduktionsprogrammets del i den visionen. Många saknar
konsekvensanalyser när politiska beslut fattas om EKBU och upplever också att besluten är
dåligt förankrade i verksamheterna. Beslutet om utlokaliseringen av språkintroduktion till
flera skolor upplevs t.ex. ha tagits ovanför skolans huvud och syftet verkar oklart. Även om
man i efterhand har lyckats bjuda in politiker till skolan för att få en förklaring finns
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fortfarande en stor osäkerhet kring beslutet. Denna oro kan delvis förklaras av att tidigare
försök gjorts inom kommunen att utlokalisera delar av verksamheten till en annan skola. Detta
hade upplevts positivt av de ungdomar som fick byta skola enligt skolpersonalen, men sedan
kom samma elever att flyttas tillbaka till Östra gymnasiet igen av oklara anledningar. Det
finns därför en viss rädsla att denna grupp elever kan komma att flyttas runt hursomhelst utan
att det finns någon egentlig vision eller plan för detta som bygger på ett långsiktigt tänkande.
Skolpersonalen uttrycker också en oro kring vad som händer eleverna efter att de inte längre
omfattas av mottagningssystemet.
Skolpersonalen undrar också varför det tycks finnas regionala skillnader i tillämpningen av
behörighetskraven till gymnasiets yrkesförberedande och högskoleförberedande program.
Som nämndes tidigare så finns möjligheten till ett undantag från kravet på godkänt betyg i
engelska när ensamkommande ungdomar ansöker till gymnasieskolan, men detta undantag
tillämpas inte inom Umeå kommun enligt skolpersonalen. Vidare upplever några att
Skolverkets riktlinjer för introduktionsprogrammet är otydliga och önskar en tydligare
detaljstyrning av verksamheten.
Några saknar också möjligheten till alternativa studievägar för eleverna och efterlyser en
diskussion kring skolans uppdrag vad gäller ensamkommande ungdomar och var fokus ska
ligga. Bör t.ex. fokus främst vara på språkutveckling eller på vissa (kärn)ämnen som gör att
de kan gå vidare ut i någon sysselsättning där de har större möjlighet att tillämpa och utveckla
språket, för att därefter läsa in språket på t.ex. Komvux? Vissa ställer sig även undrande till
varför kommunen inte i högre utsträckning tittat på och dragit lärdomar av andra kommuner
som har längre erfarenhet av mottagning av EKBU. Istället uppfattas Umeå kommun som
alltför fokuserad på att hitta sin egen lösning.
5.4.5 Sammanfattning
I intervjuerna framkommer att skolpersonalen överlag är nöjda med de egna insatserna som
varje personal ansvarar för i förhållande till ensamkommande ungdomar och med den
dokumentation och uppföljning som görs av varje elev, medan dokumentationen och
uppföljningen av de mer sociala insatserna upplevs bristfällig. Vidare upplever man även
vissa brister med insatserna som helhet på skolan och framförallt med insatser för att integrera
de ensamkommande ungdomarna inom skolans samlade verksamhet. Integrationen upplevs av
många som en fråga för introduktionsprogrammets personal, inte hela skolans ansvar. Med
anledning av de omorganisationer som gjorts av verksamheten under senare år framförs även
kritik mot att organisationen aldrig får ”landa”, vilket påverkar den interna samverkan mellan
personalen på introduktionsprogrammet och till viss del även samverkan med externa aktörer.
Samtidigt upplevs samverkan både extern och internt ändå fungera relativt bra, vilket delvis
kan förklaras av att mycket samverkan sker via mer informella kontakter. Några aktörer
efterlyser
också
ett
uppföljningsoch
kvalitetssäkringsverktyg
för
hela
introduktionsprogrammets verksamhet (men främst språkintroduktion). Vad gäller synpunkter
på själva mottagningssystemet finns också en rad sådana, bl.a. att politiska beslut inte har
förankrats i verksamheten, en avsaknad av en tydlig vision inom kommunen om vad man vill
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med mottagningssystemet och introduktionsprogrammets del i den visionen, samt att det tycks
saknas en plan för de ungdomar som lämnar systemet när de fyllt 21år.
5.5 Ungdomarna
I en enkät till ungdomarna har vi ställt frågor om deras erfarenheter och upplevelser av
samhällets insatser och mottagningssystemet i Umeå kommun. Ungdomarna, 21 pojkar och 6
flickor som svarat på enkäten har i genomsnitt bott i Sverige i två år (se avsnitt 2.1). I
resultatredovisningen nedan redovisas alla ungdomars svar tillsammans om inget annat anges.
5.5.1 Boendet
Ensamkommande ungdomars nya liv i Sverige börjar oftast med att de placeras i ett HVBhem efter beslut av socialsekreterare. De kan ha upplevt svåra trauman, separationer och
flyktvägar till Sverige när de placeras i ett nytt boende i Umeå och befinner sig i en sårbar
situation. Denna sårbarhet förstärks av att ensamkommande ungdomar inte har tillräcklig
kunskap om Sverige eller tillräckliga kunskaper i svenska språket. Behovet av en trygg
boendemiljö får en central betydelse i ungdomarnas fortsatta utveckling och etablering i
Sverige. Enkätundersökningen undersöker därför bland annat ungdomarnas syn på sin
boendemiljö. Av de 27 ungdomar som svarade på enkäten bor majoriteten (20 st.) i
träningslägenheter eller i egen lägenhet. Tre av ungdomarna bor på HVB-hem och endast en
ungdom bor i familjehem.
På frågan ”vad tycker du om ditt boende idag?” svarar en majoritet av ungdomarna (19 st.)
bra eller mycket bra. Sju av ungdomarna svarar sådär om sitt boende och endast en ungdom
svarar dåligt på frågan. När det gäller om ungdomarna ”känner sig hemma” där de bor svarar
majoriteten (21 st.) ja på frågan (11 helt och 10 delvis) medan 6 ungdomar svarar nej på
samma fråga (3 nej inte särskilt och 3 inte alls). Beträffande frågan ”hur trygg eller otrygg
känner du dig där du bor idag?” svarar majoriteten (23 st.), att man känner sig ganska eller
mycket trygg i sitt boende, medan endast 2 av ungdomarna svarar att man känner sig ganska
eller mycket otrygg. Två ungdomar svarar att man varken känner sig trygg eller otrygg i sitt
boende. På frågan ”hur mycket oroar du dig för din trygghet och säkerhet där du bor idag?”
svarar 8 ungdomar sådär och 11 ungdomar svarar lite eller inte alls. Knappt en tredjedel (8
st.), svarar att man oroar sig ganska mycket eller mycket. Sammantaget känner sig majoriteten
av ungdomarna som hemma och trygga på boendet, men knappt en tredjedel oroar sig
(ganska) mycket.
5.5.2 Bemötandet
Enkäten innehöll även frågor om hur ungdomarna upplever bemötandet från de professionella
grupper de möter inom ramen för mottagandet i Umeå; kontaktpersoner/mentorer vid boendet,
socialsekreterare samt gode män/vårdnadshavare. Samma frågor ställdes om samtliga berörda
professioner. Bemötandet, som i både forskning och praktik framhålls som en viktig
komponent i insatserna är svårdefinierat. Nedan redovisas de tre enkätfrågor som vi använt
för att undersöka aspekter av bemötandet:
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1) ”Hur tycker du att din kontaktperson/mentor
man/vårdnadshavare behandlar dig?

–

socialsekreterare

–

gode

2) Vad tycker du om din kontaktpersons/mentors – socialsekreterares – gode mans skicklighet
att förstå dig, samt,
3) ”Hur trygg känner du dig med din kontaktperson/mentor – socialsekreterare – god man?
En stor majoritet av ungdomarna (21 st.) svarar mycket bra eller bra på frågan om hur de
tycker att deras kontaktperson/mentor behandlar dem. Beträffande socialsekreterare svarar
drygt häften (14 st.) på motsvarande sätt, dvs. ungdomarna tycker att de behandlas mycket bra
eller bra. På samma fråga beträffande god man svarar 8 (av de 11 som besvarade denna fråga)
ungdomar mycket bra eller bra25. Cirka häften (11 st.) av ungdomarna svarar mycket bra eller
bra på frågan om kontaktpersonens/mentorns skicklighet att förstå dem och några fler (14 st.)
svarar på motsvarande sätt när det gäller socialsekreterarens skicklighet att förstå
ungdomarna. På samma fråga svarade mer än hälften av ungdomarna (7 st. av 11) detsamma
när det gäller gode man/vårdnadshavare.
På fråga 3 ovan, gällande trygghet, svarar majoriteten (17 st.) av ungdomarna att de känner
sig ganska eller mycket trygga med sina kontaktpersoner/mentorer. Något färre ungdomar (15
st.) svarar på motsvarande sätt om sin socialsekreterare. På samma fråga svarade majoriteten
av ungdomarna (9 st. av 11) att de har samma uppfattning om sin god man/vårdnadshavare.
Sammantaget tycker en stor majoritet av ungdomarna (av de som svarat på frågorna) att de
bemöts väl av kontaktperson/mentorn och av god man, medan en något lägre andel tycker så
om bemötandet av socialsekreterare.
5.5.3 Samarbete
Ungdomarna upplever att samarbetet mellan aktörerna dvs. kontaktperson/mentor, god man,
skolpersonal och socialsekreterare fungerar mycket bra (4 st.), bra (14 st.) eller sådär (10 st.).
Ingen av ungdomarna svarar dåligt eller mycket dåligt på frågan ”Hur tycker du att olika
personer (gode man, kontaktpersonen/mentor i boenden, skolpersonal och socialsekreteraren)
samarbetar för att hjälpa dig?”. Ungdomarna upplever att det finns skillnader i hur de blir
bemötta av aktörerna men ingen har uppfattat att samarbetet är dåligt.

25

Endast 11 ungdomar svarade på frågorna som handlade om god man/vårdnadshavare eftersom en del av
ungdomarna hade fyllt 18 och därmed inte hade kontakt med god man eller vårdnadshavare.
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Diagram 1. Ungdomarnas uppfattningar om aktörernas samarbete

Uppfattning om samarbetet mellan
aktörerna

Mycket bra
Bra
Sådär
Dåligt
Mycket dåligt

5.5.4 Ungdomarnas psykosociala behov
Ungdomarnas psykosociala behov kan vara olika beroende på i vilken fas de befinner sig.
Efter två år i Sverige befinner de sig i ett tidigt stadium i etableringsfasen. I denna fas är det
viktigt att bl.a. komma i kontakt med svenskar och föreningslivet och att kunna orientera sig i
det svenska samhället. Enkäten har ställt frågor om till vem de vänder sig i förtroende och
vilken aktör som har hjälpt ungdomen att komma i kontakt med svenskar. Mer specifikt löd
frågorna: ”Har du någon som du kan vända dig till i förtroende?” samt ”I vilken omfattning
tycker du att följande personer har hjälpt dig att komma i kontakt med
svenskfödda/svenskar?” De svarsalternativ som ungdomarna fick välja mellan redovisas i
Diagram 2 och 3. Ungdomarna kunde välja flera alternativ när de svarade på frågorna.

Diagram 2. Aktörer som ungdomarna vänder sig till i förtroende
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40
35

Vem kan du vända dig till i förtroende?

Procent

30
25
20
15
10
5
0

Diagram 3 visar vilka aktörer som ungdomar uppger har varit behjälpliga när det gäller att
komma i kontakt med svenskar. Det visade sig att alla ungdomarna har fler än ett alternativ
när de behöver prata med någon i förtroende, och när de vill ha hjälp att komma i kontakt med
svenskar.
Diagram 3. Aktörer som varit behjälpliga när det gäller att komma i kontakt med svenskar.
60

Vem/vilka har hjälpt dig att komma i kontakt med svenskar?

50
Perocent

40
30
20
10
0

Diagram 2 och 3 visar att lärare på skolan är den aktör som ungdomarna framförallt uppger
som viktiga både när det gäller att vända sig till någon i förtroende och för att komma i
kontakt med svenskar. En fjärdedel (7 st.) av ungdomarna uppger att de kan vända sig i
förtroende till en lärare på skolan, och knappt hälften (12 st.) uppger att lärare varit till hjälp
när det gäller att komma i kontakt med svenskar. Resultatet visar också att ungdomarna
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använder sig av flera olika vägar och strategier för att få kontakt med svenskar. De har också
olika personer som de kan prata med i förtroende26.
Ungdomarna fick även svara på om de upplever ett behov av att prata med någon om sin
utveckling och etablering i det svenska samhället. På frågan ”Vad har du akut behov av att
prata om inom följande livsområden?” 27 svarar majoriteten av ungdomarna (15 st.) att de
upplevde ett akut behov av att prata om sin framtid, tätt följt av utbildningen som hälften (14
st.) uppgav att de hade behov att prata om. Ekonomi var ett område som en tredjedel (9 st.) av
ungdomarna upplevde ett behov att prata om. De livsområden som ungdomarna inte hade
något behov av att prata om var alkoholanvändning och droganvändning.
5.5.5. Skolan
Skolan är den miljö som ensamkommande ungdomar befinner sig mest i under dagtid och
skolan är därför ett viktigt område att undersöka när det gäller ungdomarnas integration och
etablering i Umeå. I enkäten ställdes frågor om vilken typ av utbildning ungdomarna går på
för närvarande. Flest ungdomar (11 st.) befinner sig just nu på programmet språkintroduktion
på Östra gymnasiet. Nästan lika många av ungdomarna går på något av gymnasiets nationella
program (8 st.). Övriga ungdomar läser på Komvux eller SFI. När det handlar om
ungdomarnas syn på Östra gymnasiets program språkintroduktion jämfört med
introduktionskursen UNIK svarar knappt hälften (11 st.) av ungdomarna att de är nöjda med
programmet språkintroduktion medan endast en fjärdedel (7 st.) upplever att
introduktionskursen UNIK är bra som insats. På frågan ”Hur trygg eller otrygg känner du dig
på din skola? Svarar majoriteten (19 st.) av ungdomarna att de känner sig mycket eller ganska
trygg medan resten av ungdomarna (8 st.) svarar varken trygg eller otrygg, ganska eller
mycket otrygg.
När det handlar om skolans insatser för att hjälpa ungdomarna ställdes frågan ”Tycker du att
du får tillräcklig hjälp av skolan för att klara av skolarbetet?”. Här svarar majoriteten av
ungdomarna (19 st.) att de får tillräckligt med hjälp. Skolans insatser handlar emellertid inte
enbart om att hjälpa ungdomarna att klara av skolarbetet. En fråga ställdes därför om hjälp när
ungdomarna har andra problem ”Har du någon att vända dig till när du får problem eller vill
prata med någon i skolan?”. I diagram 4 redovisas svaret på den frågan. Svaren visar att
skolsköterskan är den person ungdomarna i första hand vänder sig till, därefter
elevhandledaren och skolkuratorn för andra problem. Skolsköterskan och skolkuratorn
arbetar som bekant bl.a. med psykosociala frågor kring utsatta individer och svaren tyder på
att ungdomarna har behov av sådant stöd. Det faktum att skolsköterskan har tystnadsplikt kan
också ha betydelse för benägenheten att vända sig till henne/honom.

26

I diagrammen 3 och 4 kan ”annan skolpersonal” ha varit skolsköterska eller kurator.
Livsområden som ungdomarna fick välja var fysisk hälsa, alkoholanvändning, psykisk hälsa, min framtid,
mina föräldrar, syskon, mitt boende, utbildning, min ekonomi, träffa folk/få nya vänner. Ungdomarna fick välja
ett eller flera alternativ.
27
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Diagram 4. Personer som ungdomar i första hand vänder sig till i skolan om de behöver hjälp
60
50

Har du någon att vända dig till när du får problem eller vill
prata med någon i skolan?

Perocent

40
30
20
10
0

5.5.6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet av enkätundersökningen att ungdomarna uppfattar
samhällets insatser i Umeå på ett mer positivt sätt än man kunnat förvänta sig om man jämför
med den bild av livsvillkoren för EKBU som framträder i media och i Socialstyrelsens tillsyn
av HVB-hem. Det innebär inte att det inte finns förhållanden som behöver förbättras.
Majoriteten av ungdomarna känner sig som hemma och trygga på boendet. Skolan uppfattas
också som trygg och ungdomarna tycker som regel att de får tillräcklig hjälp med skolarbetet.
Lärare, skolsköterska, elevhandledare såväl som skolkurator är de aktörer som
ensamkommande ungdomar vänder sig mest till. Socialsekreterare har oftast fått något lägre
skattning av ungdomarna när det gäller insatser och stöd, vilket kan bero på den roll som
socialsekreterare har i mottagningssystemet. KP/mentorerna uppfattas av ungdomarna som
något mindre skickliga att förstå sig på deras behov, jämfört med gode män och
socialsekreterare. När det gäller hur olika aktörer behandlar ungdomarna skattas dock
KP/mentorerna högre än gode män och socialsekreterare.
Trots de övervägande positiva erfarenheter som ungdomarna har av samhällets insatser i
Umeå bör det poängteras att enkätundersökningen inte ger en uttömmande bild över vad och
hur ungdomarna uppfattar olika insatser och mottagningssystemet.

6. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Detta kapitel inleds med en diskussion om den bild av mottagningssystemet och samhällets
insatser som framträder i kapitel 5, därefter presenteras utvärderingens slutsatser och
rekommendationer.
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6.1 Identifierade dilemman och brister i mottagningssystemet
I detta avsnitt diskuterar vi kort identifierade dilemman och brister – aktör för aktör – för att
sedan summera diskussionen i ett avsnitt om samverkan mellan aktörerna. Därefter diskuterar
vi tolkningen av enkätsvaren.
6.1.1 Är socialtjänstens arbetssätt anpassat för arbete med ensamkommande ungdomar?
Utvärderingen visar att socialsekreterarens insatser för ensamkommande ungdomar upplevs
som en ”isolerad ö” inom socialtjänstens verksamhet, och att intresset för, och kunskapen om
vad de gör generellt sett är låg inom den egna organisationen. Samtidigt framkommer att
verksamheten med EKBU i stort sett arbetar enligt samma riktlinjer som gäller i andra
ärenden kring barn och unga; en utredning inleds för att utreda ungdomens situation och
behov, varefter beslut om insats tas. Detta är också i enlighet med de nationella riktlinjer som
finns. I regeringens proposition om mottagandet av ensamkommande barn (Prop. 2005/06:46)
slås fast att vistelsekommunenen (socialtjänsten) ansvarar för att barnen får det stöd och den
hjälp som förskrivs i Socialtjänstlagen, varför en utredning av barnets behov skall
genomföras. I fråga om hur detta skall utföras mer specifikt när det gäller ensamkommande
barn och ungdomar? hänvisar regeringen till ”normaliseringsprincipen”, dvs. samma regler
som gäller för alla barn i Sverige skall tillämpas. Föreliggande utvärdering indikerar dock att
denna gängse arbetsrutin inte är helt anpassad efter det specifika arbetet med
ensamkommande ungdomar, då beslut om t.ex. boende med nödvändighet måste fattas innan
en utredning om vilka behov ungdomen har ens kunnat inledas. Likaså är utredningen enligt
BBIC inte helt anpassad efter ensamkommande barn och ungdomar, då BBIC bland annat
utgår från att barn och ungdomar har mer eller mindre ”tillgängliga” föräldrar. Man kan därför
fråga sig om det inte behövs specifika riktlinjer för socialsekreterarna i socialtjänstens arbete
med EKBU, utöver de generella och lagstadgade riktlinjer som gäller för ärenden kring barn
och unga i allmänhet? För att detta skall vara möjligt krävs förstås en tydlighet i kommunens
övergripande mål och styrning av verksamheten, vilket är något som saknas och efterfrågas i
dagsläget. Särskilda riktlinjer för handläggning av ärenden som gäller ensamkommande barn
och ungdomar finns i andra kommuner i Sverige, t.ex. Stockholm (Stockholms stad, 2010). I
dessa riktlinjer betonas att arbetet med ensamkommande barn och ungdomar kräver särskilda
rutiner, som ett komplement till de allmänna riktlinjer som gäller för ärenden med barn och
unga.
6.1.2 Boendekedjan – ansvar för helheten, kvalitetssäkring och många steg
Det uppdrag som HVB-hemmen och stödboendena har, att ungdomarna skall etableras och
integreras i det svenska samhället som självständiga individer, är centralt för de insatser som
genomförs. Att avgöra när någon är etablerad, integrerad och självständig är dock svårt. De
personer vi intervjuat har reflekterat mycket kring de här frågorna, både individuellt och
tillsammans med kollegor och chefer. De betonar att självständigheten betyder olika saker i de
olika stegen i boendekedjan. Samtliga intervjuade och alla fokusgrupper vid boendena anser
att målen för just deras verksamhet uppnås samtidigt som de påpekar att det är som att arbeta i
blindo när man inte vet hur det går för de ungdomar som vid 21 års ålder lämnar systemet.
”Hur vet vi att vi gör rätt saker?” är en återkommande fråga. Trots att det finns en rad olika
verktyg och arenor för uppföljning (i form av checklistor, samtalsguider, personalträffar samt
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vård- och genomförandeplaner) uppger många att de saknar kvalitetssäkringsverktyg och
mätmetoder för den egna verksamheten och att de gärna ser en systematisk uppföljning av
ungdomar som lämnat systemet. De verktyg och arenor som finns idag behöver med andra ord
kompletteras.
Många upplever dessutom ett behov av mer golvnära samverkan för att skapa en känsla av
sammanhang och främja utvecklingen av ett gemensamt ansvarstagande för helheten.
Påfallande är de återkommande beskrivningarna av olika kommunala boendeverksamheter
som ”isolerade öar”; en beskrivning som alltså är densamma som socialsekreterarna ger av
sin verksamhet. Många anser att kontakterna mellan personalgrupperna måste öka och
utvecklas. På den här punkten finns således möjlighet att fördjupa samverkan och starkare
etablera den också på andra nivåer i boendekedjan.
Vad avser antalet steg i den kommunala boendekedjan är det intressant att notera den
frustration som en del personalgrupper uttrycker över att det ibland blir ”stopp i flödet”.
Ungdomar som är redo att lämna Pangea blir kvar där för att Paloma saknar lägenheter.
Tillgången på små lägenheter lyfts överlag fram som ett problem och intervjupersoner och
fokusgrupper efterlyser också en tydligare konsekvensanalys ur det här perspektivet innan
politiska beslut om utökat mottagande fattas.
Den bärande idén bakom boendekedjan är flödet och den gradvisa utvecklingen av
ungdomarnas självständighet; den idén blir svår att omsätta i praktiken om stoppen blir än
mer frekventa. I detta sammanhang kan två viktiga iakttagelser göras; den ena rör
synpunkterna på mottagningssystemet som sådant och den andra de byten av kontaktpersoner
som ungdomarna gör i den kommunala kedjan. När det gäller mottagningssystemet visar
intervjuerna tydligt att aktörerna saknar klara politiska målsättningar. Det finns visserligen
övergripande visioner formulerade för Umeå kommuns mottagande men det är uppenbart att
dessa upplevs som för diffusa för att kunna knyta ihop den öppna säcken eller utgöra den röda
tråden. Avseende byten av kontaktpersoner kan konstateras att flera sådana görs; ungdomarna
skall knyta an till och fungera tillsammans med olika kontaktpersoner på i tur och ordning
Pangea, Paloma och Paz Paloma (även om personalen på Paz Paloma inte är att betrakta som
kontaktpersoner skall ungdomarna likväl förhålla sig till och etablera en relation till dem).
Svensk och internationell forskning om ensamkommande barn och ungdomar är visserligen
modest till sin omfattning men flera studier visar ändå hur viktigt det är att dessa barn och
ungdomar har vuxna i sin närhet som de litar på och kan utveckla en varaktig relation till (
Kohli, 2011 samt Carlson, Cacciatore och Klimek, 2012). Byten av kontaktpersoner innebär
att nya relationer och ny tillit skall utvecklas; att detta inte alltid är så enkelt framkommer
exempelvis i de intervjuer som är gjorda med socialsekreterarna. I enkäten syns emellertid
inte sådana svårigheter men det är möjligt att eventuella sådana bättre fångas upp med
intervjuer. På den här punkten finns också en tydlig skillnad mellan kommunens och KFUMs
verksamhet. På KFUM behåller ungdomarna sina kontaktpersoner hela tiden (om byten inte
aktualiseras av andra orsaker) och personalen betonar dessutom att Fenix alltid välkomnar
ungdomarna tillbaka, t.ex. på fika och samtal. Att återvända till Fenix betraktas inte som ett
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misslyckande sett ur ett självständighetsperspektiv, utan som att man lyckats erbjuda
ungdomarna en trygg bas till vilken de kommer tillbaka ibland för att de vill umgås och prata.
6.1.3 God man/vårdnadshavare – ett tvetydigt uppdrag
Utvärderingen visar att rollen som god man/vårdnadshavare är relativt oklar, och att det är
svårt att tydligt beskriva vad uppdraget innebär. Beskrivningarna av uppdraget tenderar att
glida mellan att man ser sig själv som en ställföreträdande förälder, till att se på uppdraget
som en strikt reglerad och formell roll. Rädda Barnen (Swärd, 2010) har också understrukit att
uppdraget som god man för EKBU är alltför oklart, vilket leder till brister i rättsäkerheten för
dessa barn. Otydligheten i uppdraget innebär att det är upp till varje enskild god man att tolka
sitt uppdrag, vilket i sin tur leder till en alltför stor variation i det stöd ensamkommande
ungdomar får och kan förvänta sig från sin gode man. 2005 års lag om god man för
ensamkommande barn (SFS 2005:49) avsåg att förstärka rättskyddet för EKBU genom att
utöka god mans befogenheter från att främst handla om barnets ekonomiska angelägenheter
till att också handla om barnets personliga förhållanden. I den offentliga utredning som ledde
fram till lag om god man (SOU 2003:51) betonas att det utökade uppdraget ytterst handlar om
att ”tillförsäkra barnet en trygg tillvaro” (SOU 2003:51 sid. 106) utan att för den skull vara
den som sörjer för den dagliga omvårdnaden om barnet. Man kan dock fråga sig om
uppdraget som god man/vårdnadshavare för EKBU innebär en form av inbyggd
”motsättning”? Är det överhuvudtaget möjligt att ”ansvara för barnets personliga
förhållanden och sköta dess angelägenheter” (SFS 2005:429 2 §), när man inte har den
dagliga kontakten med barnet utan endast har ett begränsat antal timmar per månad till sitt
förfogande? Utredningen (SOU 2003:51) ger ingen tydlig vägledning för hur uppdraget att
tillförsäkra barnet en trygg tillvaro skall kunna utföras utifrån de givna premisserna, utöver att
understryka att den gode mannen/vårdnadshavaren skall ha ”regelbunden kontakt med barnet,
det hem där barnet vistas, det offentliga biträdet och den skola eller utbildning som barnet
deltar i, varvid han skall försäkra sig om att barnet har det bra” (SOU 2003:51 sid. 106107). Rädda Barnen (Swärd, 2010) understryker vikten av att uppdraget som god man
definieras tydligare och att samtliga kommuner använder sig av gemensamma
uppdragsbeskrivningar, kriterier för vem som är lämplig för uppdraget, samt ett gemensamt
system för utbildning. I vår utvärdering lyftes även frågan om behovet av professionella gode
män av en av intervjupersonerna; det skulle kunna göra rollen tydligare och leda till en
önskvärd likriktning i uppdragen som god man/vårdnadshavare.
Utvärderingen visar också på ett tydligt behov av organiserad handledning eller träffar för
gode män som jobbar med ensamkommande ungdomar. Uppdragen är komplexa, många
svåra situationer kan uppstå och bristen på någon att ”bolla sina funderingar” med lyfts fram
av intervjupersonerna. Detta behov har även uppmärksammats av Rädda Barnen (Swärd,
2010) som i sitt upprop för ensamkommande flyktingbarn bl.a. förordar att gode män måste få
regelbunden utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte. I Umeå finns en organisation för
gode män i allmänhet, vilken dock inte känns aktuell enligt flera av intervjupersonerna
eftersom uppdragen kring ensamkommande ungdomar innebär något helt annat än att vara
god man för andra målgrupper. En organisation för gode män som arbetar enbart med EKBU
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skulle också kunna bli ett forum för att lyfta viktiga frågor kring dessa barn och ungdomar
gentemot andra myndigheter och instanser, för att på så sätt bevaka deras intressen.
6.1.4 Skolan – flera svårförenliga uppdrag i en föränderlig verksamhet
Det dubbla uppdrag som skolan har, dvs. det pedagogiska och det sociala, är centrala för
skolans arbete, även om det finns en viss ambivalens kring vilket av uppdragen som ska
prioriteras i arbetet med ensamkommande ungdomar, framför allt efter att behörighetskraven
kom att höjas för att gå vidare till högskoleförberedande eller yrkesförberedande
gymnasieprogram. Majoriteten av skolpersonalen anser att skolan har ett väldigt viktigt
uppdrag med att integrera och etablera ensamkommande ungdomar i samhället, men samtidigt
påtalar man att skolan inte kan ta ansvar för vad som händer med ungdomarna när de inte är i
skolan, exempelvis under lov. Med detta avser skolpersonalen att det finns en risk att denna
process ”avstannar” under längre ledigheter från skolan. Som kan utläsas av enkätsvaren från
ungdomarna så framgick där också tydligt att skolpersonal var den aktör som ungdomarna
uppgav som viktigast för att hjälpa dem komma i kontakt med svenskar, medan andra aktörer
runt omkring dem i mottagningssystemet i mindre uträckning uppgavs hjälpa dem med detta
(se diagram 4, sid. 54).
Ett uppenbart dilemma i skolans verksamhet rör också det sociala uppdraget och hur man
arbetar rent praktiskt med detta på skolan. Som redogjordes för ovan så betonar å ena sidan all
skolpersonal vikten av att integrera och på sikt etablera ungdomarna i kommunen och det
svenska samhället, och många olika insatser görs även i detta syfte. Å andra sidan är
introduktionsprogrammets verksamhet placerad i en egen huskropp och i princip helt frånskild
från övriga skolans verksamhet och upplevs som en ”satellit”. Av naturliga skäl blir därför
detta arbete begränsat och ej kontinuerligt om inte detta arbete utgör en del i hela skolans
övergripande arbete med integrering. Risken med detta är att skolan, tvärt emot sitt uppdrag,
kan utgöra starten på eller befästa särskiljande och segregering, vilket bl.a. Skolinspektionen
(2009) varnade för efter deras granskning av landets skolor och skolhuvudmän med fokus på
nyanlända elevers rätt till utbildning i en trygg miljö som stimulerar utveckling och lärande.
Skolan i sig kan förstås som ett nätverk i både strukturell och personlig betydelse, vilket gör
den viktig som ett steg in i samhället för dessa ungdomar (Wigg, 2008). Arbetet med
integrering bör inte heller enbart begränsas till de ensamkommande ungdomarna utan gälla
alla elever på skolan då skolan ofta benämns som en spegelbild av samhället i stort (.
Bartholdsson, 2008), d v s att processer inom skolan återspeglar liknande processer på andra
samhälleliga arenor, och därför bör skolan underlätta interkulturella möten. På Östra
gymnasiet präglas dock detta arbete i nuläget främst av olika punktinsatser som ej upplevs
särskilt koordinerade och där man önskar mer långsiktiga insatser mellan ”måndag till
fredag” som bygger på kontinuitet och som följer en tydlig strategi. En anledning till
avsaknaden av kontinuitet kan dock förklaras av de ständiga omorganisationer som gjorts på
skolan och där man upplever att verksamheten aldrig får tid att ”landa” och som i sin tur tycks
ha påverkat såväl det interna som det externa arbetet med samverkan, liksom uppföljning och
dokumentation av de insatser som görs (se avsnitt 5.4.2).
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Med anledning av vad som presenterat ovan tycks det således finnas en inbyggd motsättning
mellan de båda uppdragen i nuläget och med anledning av detta efterfrågar några av de
intervjuade en tydligare diskussion kring skolans uppdrag och möjligheter till alternativa
studievägar för ensamkommande ungdomar. Bör t.ex. fokus främst vara på språkutveckling
eller på vissa (kärn)ämnen som gör att ungdomarna kan gå vidare ut i sysselsättning, för att
där få möjligheter att utveckla språket och etablera sig i lokalsamhället och sedan läsa in
språket via exempelvis Komvux? Många upplever också att man delvis saknar kompetens
kring dessa ungdomar och att det finns ett behov av att få veta mer om deras kultur, men
samtidigt upplevs tillgången till vidareutbildning vara relativt, för att inte säga mycket,
begränsad.
Slutligen pekar majoriteten av de intervjuade också på avsaknaden av specialpedagogisk
kompetens på introduktionsprogrammet. Med anledning av denna bristande kompetens finns
inte möjligheterna att hjälpa alla elever med stödbehov utan stödet har, i mångt och mycket,
istället snarare prioriterats för de elever som ”har en chans” att nå målen”. Med anledning av
att rätten till särskilt stöd för elever i behov av särskilt stöd är villkorat enligt Skollagen
(2010:800) så framstår detta som något som behöver utvecklas för att alla elever ska ha
möjlighet att få det stöd som de enligt lag har rätt till, även de som ligger långt ifrån att uppnå
kunskapsmålen. Det faktum att samverkan med BUP i princip också har upphört enligt de
intervjuade försvårar också möjligheterna för skolpersonal att få handledning i frågor som rör
ungdomarnas psykiska hälsa, men också möjligheterna att utreda eventuella neuropsykiatriska
problem bland ungdomarna som kan påverka deras inlärning och möjligheter att uppnå
godkända betyg i kärnämnena. Häri framstår således ytterligare ett dilemma i skolans arbete;
dels genom avsaknaden av specialpedagogisk kompetens som påverkar möjligheterna att
erbjuda ungdomarna extra stöd i sin undervisning som de har rätt till, dels genom avsaknaden
av extern handledning och hjälp för att genomföra en ordentlig utredning av elevens
eventuella stödbehov, vilket åtminstone implicit påverkar ungdomarnas rätt och möjligheter
till en likvärdig utbildning.
6.1.5 Samverkan – med potential att utvecklas?
Samverkansgrupperna kring ensamkommande ungdomar är många och frågan är om de delvis
är överlappande? Det förefaller inte orimligt att anta att samma frågor diskuteras i flera olika
grupper. Det skulle potentiellt kunna innebära visst dubbelarbete men också att det i slutändan
blir svårt att hålla isär vad som diskuterats var någonstans, på vilka premisser och på basis av
vilka mandat. När det gäller samverkan generellt har det under intervjuerna varit slående att
reflektioner kring de etablerade formerna för samverkan inte innehållit frågor som brukar
framhållas som kritiska i samverkan: betydelsen av ojämna maktrelationer, svårigheter med
ansvarsutkrävande samt hur konflikter och principer för beslutsfattande hanteras (Montin och
Hedlund, 2009). Samverkansstrukturer kan komma att domineras av resursstarka aktörer
vilket kan inverka menligt på strukturens förmåga att omsätta beslut om färdriktningar i
praktiken då övriga aktörer i implementeringsskedet kan sätta sig på tvären. I
samverkansgrupper där ansvar tas gemensamt kan det också vara svårt att ställa någon enskild
aktör till svars, alla har möjlighet att glida undan och framhålla det gemensamma ansvaret.
När det gäller konflikter kan konstateras att ingen intervjuperson uppger att sådana finns. I de
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flesta andra samverkansstrukturer finns tillfällen när aktörerna har olika uppfattningar, inte
minst om på vilka grunder beslut skall fattas. Sammantaget stärker detta bilden av att
samverkan i mångt och mycket och än så länge till stor del handlar om informations- och
erfarenhetsutbyten, vilka dock givetvis är centrala komponenter i samverkan.
Efterfrågas görs emellertid en mer verksamhetsnära samverkan som kommer de enskilda
ungdomarna till del, dvs. att de personer som faktiskt arbetar med en enskild ungdom
samverkar för att underlätta situationen för just honom eller henne. Tydligast framträder
kanske behovet av samverkan mellan personal när en ungdom flyttar från ett boende till ett
annat i nästa steg i den kommunala boendekedjan. Som tidigare diskuterats visar
socialsekreterarnas erfarenheter att återkommande byten av kontaktpersoner/mentorer i
mottagningssystemet tär på ungdomarna, så att de i slutet av boendekedjan ”inte orkar ta in
någon ny person”. Här kan man fråga sig om det vore önskvärt med en mjukare övergång från
ett boende till ett annat? Finns det t.ex. möjlighet att kontaktpersoner från Pangea fortsätter
som kontaktperson för samma ungdom även en tid efter flytt till Paloma eller Tunnelbacken?
En viss otydlighet kring rollfördelningen mellan de olika aktörerna framträder i
intervjumaterialet. Många ser sig själva som spindlar i nätet, vilket rimligen inte alla kan vara.
I relation till ungdomarna är det givetvis viktigt att det tydligt framgår vem av alla de
samverkande aktörerna som har ansvar för vad; som en av intervjupersonerna uttrycker det
”Socialtjänsten står för myndighetsutövningen, verksamheten för daglig omsorg, gode män
för det juridiska, Migrationsverket fattar beslut i vissa avgörande frågor. Det är rörigt för
ungdomarna att få veta vem av oss som gör vad egentligen”. Den här rörigheten är till viss del
närvarande per automatik men känslan av rörighet torde sannolikt kunna minskas med hjälp
av tydligare kommunikation, klarare mål för mottagandet, såväl renodling som utveckling av
samverkan samt en utvecklad styrning och organisation.
Understrykas bör också att det bland de intervjuade aktörerna råder samstämmighet om att
samverkan med hälso- och sjukvården inte fungerar bra. BUP ställer krav som är svåra för
boendepersonalen att leva upp till och de ungdomar som behöver stöd och hjälp – men inte av
BUP – tycks i stor utsträckning vända sig till skolsköterska, elevhandledare och kurator.
Kanalen till ungdomshälsan verkar inte riktigt tydlig och boendepersonal upplever ibland att
de ”blir insatsen” för de ungdomar som inte mår bra; detta trots att uppdraget är att arbeta
med det friska.
6.1.6 Tolkning av enkäten
Om de ungdomar som svarat på enkäten (51 %) är representativa för hela målgruppen har inte
undersökts. Om ungdomar valt att hålla tillbaka kritik för att de tror att deras livssituation
gynnas av att svara positivt vet vi inte; att ungdomarna gjort skilda bedömningar av olika
aktörers insatser tyder inte på detta. De som svarat kommer från olika boenden och svaren kan
därför användas, med viss försiktighet, för att dra slutsatser för hur ungdomarna i allmänhet
upplever mottagandet och insatserna. Enkätundersökningen visar att ungdomarna är nöjda
med det samarbete som förekommer mellan aktörerna medan en viss otydlighet kring
rollfördelningen mellan de olika aktörerna framträder i intervjumaterialet.
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6.2 Slutsatser
Med utgångspunkt i vårt samlade material och diskussionen i föregående avsnitt har vi dragit
följande slutsatser:
Huvudslutsats:
Utvärderingen visar att mottagandet och samhällets insatser för ensamkommande ungdomar i
Umeå i stort verkar fungera bra för ungdomarna, men samtidigt framträder vissa brister i
mottagningssystemet.
1. Majoriteten av ungdomarna är i stort nöjda med mottagandet och de insatser som görs
för och tillsammans med dem, vilket tyder på att mottagningssystemet och insatserna i
Umeå fungerar väl sett utifrån ungdomarnas horisont.
2. Kommunledningens styrning, samordning, uppföljning och utvärdering av insatserna
är otillräcklig. Kommunens övergripande mål för verksamheten ger alltför begränsad
vägledning för hur insatserna ska utvecklas, genomföras och samordnas.
3. Politiska beslut om utökat mottagande har inte förankrats tillräckligt bland aktörerna i
mottagningssystemet. Det saknas konsekvensanalyser och aktörernas kunskaper,
erfarenheter och synpunkter tillvaratas inte.
4. Framförallt socialtjänstens och skolans insatser för ensamkommande ungdomar i
Umeå utgår från aktörernas formella uppdrag och gällande regelverk, men insatserna
anpassas inte tillräckligt efter ungdomarnas specifika behov.
5. Det finns brister i samverkan, dels i den konkreta samverkan kring enskilda ungdomar
(framförallt med hälso- och sjukvården), dels mellan samverkansgrupperna på
”chefsnivå” och mellan grupperna och aktörer på ”golvet” i boendekedjan.
6. Skolan spelar en central roll för ungdomarna, men vissa insatser skickar
motsägelsefulla signaler till dem, t.ex. att skolan organiserat verksamheten så att
ungdomarna inte naturligt kommer i kontakt med svenska ungdomar.
6.3 Rekommendationer
På grundval av diskussionen och slutsatserna lämnas följande rekommendationer till hur
mottagningssystemet kan utvecklas:

1. Kommunledningen bör utveckla målen för verksamheten i stort och för enskilda
aktörers insatser och ansvar i syfte att ge vägledning i hur aktörerna ska utveckla sina
egna insatser och samverkan.
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2. Hur ungdomarna uppfattar mottagningssystemet och samhällets insatser i Umeå bör
utvärderas ca 2-3 år efter att de skrivits ut för att kunna bedöma värdet av olika
insatser på längre sikt, samt för att återkommande kunna utveckla insatserna.
3. Den konkreta samverkan mellan alla aktörerna bör utvecklas med varje ungdoms
behov i centrum för att förbättra insatserna och undvika att någon hamnar mellan
stolarna.
T.ex. kan en mjukare övergång från ett boende till ett annat göras. Undersökas bör
möjligheten att kontaktperson från Pangea fortsätter som kontaktperson för samma
ungdom även en tid efter flytt till Paloma eller Tunnelbacken tills ungdomen känner
sig trygg med den nya kontaktpersonen.
4. Samverkansgrupper på ”chefsnivå” bör ses över för att undvika dubbelarbete och
effektivisera informations- och erfarenhetsutbytet mellan grupperna och ”golvet”.
5. Socialsekreterarna bör ges bättre förutsättningar att kunna samordna arbetet kring
ungdomarna; t.ex. kan tydligare riktlinjer för arbetet behöva utvecklas, även
handledning tillsammans med boendepersonal bör övervägas.
6. God man/vårdnadshavare bör erbjudas handledning och ett forum för regelbundet
erfarenhetsutbyte. Överförmyndarnämndens utbildning för gode män bör göras
obligatorisk.
7. Specialpedagogisk kompetens inom skolan bör förstärkas för att tillmötesgå de behov
och rätt till stöd som dessa ungdomar har. Möjlighet till vidareutbildning för övrig
skolpersonal bör också ges.
8. Aktörerna bör diskutera om den positiva bild man har av sina egna insatser alltid är
realistisk mot bakgrund av att alla tycker gott om sina egna insatser samtidigt som
många har kritiska synpunkter om andras insatser.
9. Insatser för att främja en positiv utveckling hos flyktingungdomen i lokalsamhället
behöver utvecklas, bl.a. behövs bättre förutsättningar för kontakter mellan ungdomar
och svenskar i skolan och på fritiden.
6.4. Slutord
I den här delrapporten har de första resultaten i det pågående projektet om hur samhällets
insatser för ensamkommande ungdomar i Umeå fungerar presenterats, diskuterats och
analyserats. Rapporten utgör en grund för det fortsatta arbetet vilket kommer att ha än mer
fokus på ungdomarnas upplevelser, erfarenheter och synpunkter och dessutom ställa och
besvara fler utvärderingsfrågor än de som givits utrymme här. Inom ramen för projektet
utvecklas också ett uppföljnings- och utvärderingsverktyg för boendeverksamheter som
kommer att presenteras innan projektet avslutas i juni 2014.
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