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•Vad har Socialstyrelsen redan gjort 
•Vad vi kommer att göra 
•Dialog med er 



Vad Socialstyrelsen redan gjort 



Analys av socialtjänsten  

2017-04-25 

• Fördjupad analys av konse- 
kvenserna för socialtjänsten  
med anledning av den rådande 
flyktingsituationen och ökningen  
av antalet ensamkommande barn.  

• Två delrapporter 2016, en del-  
rapport/slutrapport  juni 2017 
 



forts. Analys av socialtjänsten 

2017-04-25 

Men analysen visar också att: 

• Barn och ungdomsvården har  
varit och är fortsatt ansträngd 

• Det finns brister i utredningen och upp-
följningen av de ensamkommande barnen 

• Psykisk ohälsa ökar bland  
de ensamkommande barnen 

• Nätverksplaceringar ökar 

• Ovisshet när det gäller mottagandet  
av ensamkommande barn framöver 

• Risk att statens ersättning styr  
och inte barnens behov 

 

Analysen visar på ett 
stort engagemang för de 

ensamkommande 
barnen och för att lösa 

en svår situation 



Suicidrisk bland 
ensamkommande barn 

2017-04-25 

•Telefonintervjuer med 51 IFO-chefer 
•27 av dessa känner till att det finns självmords-

planer bland de ensamkommande barnen 
•3 pojkar har tagit sitt liv 
•6 flickor har försökt ta sitt liv 
•62 pojkar har försökt ta sitt liv 



Vad vi i övrigt tagit fram 

2017-04-25 

•Filmen Vad händer nu? 
•Handledningsmaterial 
•Handbok om social- 

tjänstens ansvar för  
ensamkommande barn  

•mininsats.se  



Svarsfunktionen för flyktingfrågor 

2017-04-25 

•Ge stöd till kommunernas socialtjänst med 
koppling till den rådande flyktingsituationen 

• Informera om relevant lagstiftning och 
tillgänglig kunskap inom myndighetens 
ansvarsområden. 



Våra vanligaste frågeområden 

2017-04-25 

•Placering/omplacering 
•Vårdbehov efter 18-årsdagen 
•Ålder 
•HVB 
•Ansvarsfördelning mellan kommunerna 
•Ekonomiska frågor 
•Handläggning och dokumentation 
•Tidsbegränsat uppehållstillstånd 

 



Kunskapscentrum för stöd i arbetet 
med ensamkommande barn 



Vad är uppgiften?  

2017-04-25 

• Stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskaps-
förmedling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård 

• sprida kunskap, metoder och arbetssätt  
• tydliggöra hur rådande regelverk ska tillämpas 
• belysa samverkan mellan socialtjänst, skola och  

hälso- och sjukvård 



Till vilka och hur länge? 

2017-04-25 

•Centrumet riktar sig till yrkesverksamma som 
arbetar i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

•Frågor om barn och unga upp till 21 år som 
är asylsökande eller fått avslag och de som 
vistas här utan nödvändiga tillstånd 

•Uppdraget sträcker sig till och med 2020 
 



Samråda och inhämta erfarenheter 

2017-04-25 

•Samråda med myndig-
heter, kommuner, 
landsting/ regioner  
och andra som vi  
finner relevanta  

• Inhämta erfarenhet  
från civila samhället  



Vad gör vi idag och framöver? 

2017-04-25 

•Fortsatt analys av läget 
• Insamling av kunskap från andra aktörer 
•Leder fram till olika aktiviteter 
•Ex. kunskapsstöd HVB 
•Ett hem att växa i 
•Vägledning gifta barn  
•Kunskapsguiden.se 

 



Dialog med er 
 



Dialog med er 

2017-04-25 

•Tankar och 
reflektioner 

•Hur kan centrumet  
vara bra för?  

•Hur når vi ut på 
bästa sätt?  
 
 



2017-04-25 

Kontakta oss: 

• Frågor till oss på telefon: 075-247 45 45 

• måndag kl. 13–15, tisdag–fredag kl. 9–11 

• Alternativt  via kontaktformulär på 
Socialstyrelsens webbplats eller mejla till 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

 

 



Mer information finns på: 
www.socialstyrelsen.se 
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