
S U T T A R B O D A 

Ankomstboende  

Örebro kommun 

Startat 1 mars 2010 



Ensamkommande barn och 
ungdomar 

• Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan 
medföljande förälder till Sverige för att söka asyl, så 
kallade ensamkommande barn 

  

• Kommunerna ansvarar från juli 2006 för mottagande, 
boende och omsorg av ensamkommande barn och 
ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och 
ensamkommande barn och ungdomar som har fått 
uppehållstillstånd 

 



Hur många barn och ungdomar 
kommer? 

År Antal barn 

2004 388 

2005 398 

2006 816 

2007 1264 

2008 1510 

2009 2250 

2010 2393 



Örebro ansvarar för 
ensamkommande barn 
• Som bor hos släktingar eller bekanta. Så kallade ebo-

barn eller barn i familj. Vi har även alternativa 
familjehem 

 

• Barn som blivit anvisade till Örebro av Migrationsverket. 
Pionjären är kommunens anvisningsboende 

 

• Barn som söker asyl i Örebro. Suttarboda är 
kommunens ankomstboende 

 

• Vi startar under 2011 även en utsluss-verksamhet 



         Övergripande mål 

•  … att ungdomarna upplever en trygg 
start i Sverige 

• … att vistelsen i boendet präglas av 
struktur och meningsfullhet 

• … att personalen presenterat Sverige på 
ett sådant sätt att ungdomarna i framtiden 
ges möjlighet till egna kloka val 

 



     Mer än bara en väntan… 

 

• Undervisning från första dagen 

• Matlagning, städning och klädvård sköts 
gemensamt av boende och personal 

• Vi satsar på regelbundna besök i badhus, 
fotbollsträning, friluftsaktiviteter och 
studiebesök 



         Lite bakgrund 

 

• I Suttarboda finns det plats för 16 ungdomar 

• Från och med 1 mars 2011 utökades platserna 
till 22 stycken 

• En ungdom stannar vanligtvis i Suttarboda 
mellan 6 och 12 veckor 

• Därefter anvisas ungdomen till ett 
anvisningsboende  - någonstans i Sverige 



 Första tiden… 

• Personalen arbetade med skola ett par 
timmar per dag. Ungdomarna ville bara 
veta mer och mer… 

• Kvällar och helger ägnades åt att simma, 
paddla, spela fotboll, vandra, spela spel 
med mera 

• Under våren genomfördes även en mycket 
uppskattad hajk  

 



  Sommaren och hösten gick… 



   Så här ser det ut i Suttarboda 

Här är vårt vardagsrum – längst till höger syns det flitigt använda biljardbordet 



          S K O L A N 

• För att få en bra struktur 
på vardagarna har vi 
skolverksamhet mellan 
klockan 9.30 och 14.00 

 

• Vi arbetar mest med 
svenska, men även idrott, 
bild, slöjd, hemkunskap 
och musik 



        Skolarbete i februari 2011 



Arbete med LEGO och en berättelse 
om vad det ska vara… 

• ” Jag har gjort en hög mur. Det är 
Migrationsverket. Jag står framför muren. 
Min gode man står på andra sidan gatan. 
Vi ser inte varandra för det är bilar i 
vägen. Det är alla killarna i Suttarboda 
som är på väg att spela fotboll. 
Nattpersonalen Marita kommer ridande på 
sin häst.” 



        Så här såg det ut 



Idrottslektion - fredag eftermiddag 



Vintern är härlig – när man väl 
kommit ut… 



En mycket populär pulkabacke 



Bestickförvaring till höger - 
tillverkat av personal och ungdomar 



Här är en del av vårt kök- med en 
numera van diskare… 



        Kvällsaktiviteter 



  Sova och vila är också skönt 

 

 

 

• Vi har sovrum med 
plats för 2 - 4 
ungdomar. 

 



Lite personal som fångats på bild 



        …och några till 



Vi har en fantastisk arbetsplats –     
hela världen kommer till oss! 



Vilka svårigheter ser vi? 

• Är det för bra? 

• Avsked 

• Ålder 

• Kollektiv kontra individ 

• Informationsflöde 



Barnet/ 
 

ungdomen 

Familj/Släktingar 

God man 

Handläggare 
Socialkontor 

Handläggare 
Migrationsverket 

Boendepersonal/ 
Föreståndare 



    Att söka Kunskap 

• SKL nya webbplats: 

http://ensamkommandebarn.skl.se 

 

• Migrationsverkets hemsida- externa aktörer 

 

• Marie Hessles avhandling  

 

• Rädda barnen, Röda korset, Unicef 

 

• Filmtips ” In this World” , Michael Winterbottom 

 

http://ensamkommandebarn.skl.se/

