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Inledning

Nacka kommun tar emot asylsökande ensamkommande barn som anvisats plats i
kommunen av Migrationsverket. Kommunens mottagande av ensamkommande barn
bygger på en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län. När
Migrationsverket anvisar ett ensamkommande barn till kommunen innebär det att
kommunen ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla ensamkommande barn som ansöker
om bistånd får en rättssäker handläggning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i
arbetet med bistånd till målgruppen.
Målet med insatserna är att den unge ska bli en självständig vuxen. För att ge
förutsättningar till detta ska den unge ges ett särskilt riktat stöd till god hälsa,
skolgång, arbete, ekonomi, fritid, eget boende samt att skapa och upprätthålla ett eget
nätverk.

2

Särskilda förutsättningar

2.1

Barns behov i centrum - BBIC

Nacka kommun arbetar efter Socialstyrelsens metod Barns Behov i Centrum. Det
innebär att utredning, planering och uppföljning av insatserna genomförs på ett
strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på barnets behov. All
dokumentation och handläggning ska utgå från gällande lagstiftning. Vid all
handläggning ska stor vikt läggas vid barnets rätt till delaktighet, inflytande och
självbestämmande. Dokumentationen sker systematiskt utifrån grundprinciperna i
Socialstyrelsens BBIC- krav för arbete med barns behov i centrum.

2.2

Evidensbaserad praktik

Individ- och familjeomsorgens arbetssätt baseras på kunskaps- och evidensbaserade
metoder så långt det är möjligt. Det innebär att handläggarna väger samman sin
expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och
önskemål vid beslut om insatser. Alla nya arbetsmetoder som införs bygger på
evidensbaserad praktik och insatserna ska utvärderas.
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Jourhem
Förutsättningar för bistånd

Förutsättningen för placering i jourhem är att barnet under en utredningstid är i
behov av skydd och/eller stöd. Under en jourhemsplacering ska alltid ett
nätverksarbete göras i syfte att finna stöd för barnet inom det egna nätverket.
I samband med biståndsbeslutet upprättas ett uppdrag till jourhemmet. I de ärenden
där barnet har insatser från fler huvudmän görs en ”samordnad individuell plan”
(SIP).

3.2

Omfattning

Barnet ska vara placerat under utredningstiden, högst fyra månader. Vid behov av
förlängning kan placeringsbeslutet förlängas ytterligare två månader.

3.3

Uppföljning

En placering i jourhem ska regelbundet följas upp med täta besök och samtal med
barnet, föräldrarna, god man/särskild förordnad vårdnadshavare och det övriga
nätverket. I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan”, ska även den följas
upp regelbundet.

4

Kontaktperson och kvalificerad
kontaktperson

4.1

Förutsättningar för bistånd

En kontaktperson ska beviljas utifrån barnets behov av stöd i
integrationsprocessen. Barn över 15 år är egen part och ska själv, tillsammans med
särskilt förordnad vårdnadshavare/god man ansöka om biståndet.
En kvalificerad kontaktperson ska beviljas när uppdraget är mer avancerat och av
mer behandlande karaktär i jämförelse med kontaktperson. Det kan handla om social
isolering, tunt nätverk, bristande vuxna förebilder, icke fungerande
skolgång/sysselsättning/fritid, beteende som t ex missbruk, kriminalitet eller att
ungdomen utsätter sig för risker, har psykisk eller neuropsykiatrisk problematik.
Ett beslut om bistånd ska alltid ha föregåtts av ett nätverksarbete med syfte att finna
stöd för barnet inom det egna nätverket. I första hand ska det utredas om behovet
kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom nätverket, frivilligorganisationer eller andra
verksamheter riktade mot barn.
I samband med biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan. I de ärenden där
barnet har insatser från fler huvudmän görs en ”samordnad individuell plan”.
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Uppföljning

Uppföljning av insatsen ska ske minst var 6: e månad. Vid uppföljningen följs målen i
genomförandeplanen upp tillsammans med barnet och den tillsatta insatsen. I vissa
fall deltar även god man/särskild förordnad vårdnadshavare och det övriga nätverket.
I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan” ska även den följas upp
regelbundet.

5

Kontaktfamilj

5.1

Förutsättningar för bistånd

Kontaktfamilj beviljas utifrån barnets behov av stöd. Ett beslut om bistånd ska alltid
ha föregåtts av ett nätverksarbete med syfte att finna stöd för barnet inom det egna
nätverket. I första hand ska det utredas om behovet kan tillgodoses på annat sätt,
t.ex. genom nätverket, frivilligorganisationer eller andra verksamheter riktade mot
barn.
I samband med biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan. I de ärenden där
barnet har insatser från fler huvudmän görs en ”samordnad individuell plan”.

5.2

Omfattning

Kontaktfamilj beviljas högst var tredje helg. Om omfattningen är större ska detta
särskilt motiveras och dokumenteras.

5.3

Uppföljning

Uppföljning av kontaktfamilj ska ske minst var 6: e månad. Vid uppföljningen följs
målen i genomförandeplanen upp tillsammans med barnet och den tillsatta insatsen. I
vissa fall deltar även god man/särskild förordnad vårdnadshavare och det övriga
nätverket. I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan” ska även den följas
upp regelbundet.

6

Stödboende

6.1

Förutsättningar för bistånd

Förutsättningen för att den unge ska flytta till stödboende är att den unge fyllt 18 år
och bedöms vara mogen och förberedd på att ta ett utökat ansvar, samt har behov av
individuellt stöd i sin vardag. Stödet ska syfta till att den unge ska bli en självständig
vuxen genom att ge ett särskilt riktat stöd till skolgång, arbete, ekonomi, fritid, eget
boende samt att skapa och upprätthålla ett eget nätverk.
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Omfattning

Beslut om boende i stödboende kan fortgå fram till att den unge fyllt 21 år.

6.3

Uppföljning

Uppföljning av insatsen ska ske var 3: e månad. Inför uppföljningarna ska en skriftlig
redogörelse om vården och måluppfyllelsen ha inkommit till socialtjänsten. Vid
uppföljningen följs målen upp tillsammans med den unge och boendet. I vissa fall
deltar även representanter från den unges nätverk. I de fall den unge har en
”samordnad individuell plan” ska även den följas upp regelbundet.

7

Familjehemsplacering

7.1

Förutsättningar för bistånd

Förutsättningar för att ett barn ska placeras i ett familjehem är att barnet inte kan få
sina behov tillgodosedda och/eller att det inte är skyddat.
En familjehemsplacering ska alltid ha föregåtts av ett nätverksarbete där man arbetat
med frågeställningar såsom vilket stöd som finns i nätverket och hur umgänget ska se
ut.
I samband med biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan. I de ärenden där
barnet har insatser från fler huvudmän görs en ”samordnad individuell plan”.

7.2

Omfattning

Övervägande/omprövning av beslutet ska ske var 6: e månad.
Då den unge fyllt arton år upphör det tidigare beslutet. Om insatsen ska fortsätta ska
den unge göra en egen ansökan.

7.3

Uppföljning

Uppföljning av insatsen ska ske var 3:e månad, oftare vid behov. Vid uppföljningen
följs målen i genomförandeplanen upp tillsammans med barnet och familjehemmet.
I vissa fall deltar även god man/särskild förordnad vårdnadshavare och det övriga
nätverket. I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan” ska även den följas
upp regelbundet.
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8

Placering på Hem för vård och boende - HVB

8.1

Förutsättningar för bistånd

Barn i åldersgruppen 0-13 år ska inte ensamplaceras på HVB utan i dessa ärenden ska
vårdbehovet i första hand täckas upp med familjehemsplaceringar. Även äldre barn
bör placeras i familjehem i första hand, men individuella bedömningar ska göras. Vid
behov av behandling görs en separat utredning av den unges behov.
I samband med biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan. I de ärenden där
barnet har insatser från fler huvudmän görs en ”samordnad individuell plan”.

8.2

Omfattning

Beslut om bistånd i form av HVB ska som längst gälla för sex månader, därefter
omprövas. Vid behandlingsplacering ska insatsen vara så kort som möjlig.

8.3

Uppföljning

Uppföljning av insatsen görs minst var 3:e månad, tillsammans med barnet och
övriga aktörer, oftare vid behov. Vid uppföljningen följs målen i
genomförandeplanen upp. I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan” ska
även den följas upp regelbundet.

9

Studier

Gymnasiekompetens är en viktig förutsättning för att hitta en långsiktig hållbar
lösning på arbetsmarknaden och arbete är en viktig del för att känna sig delaktig i
samhället
Kommunen karriärvägledare mot studier ska regelbundet besöka upphandlade HVBhem för att ge information om valmöjligheterna inför gymnasiet och andra möjliga
studieformer. Vid behov av arbete/praktik bokas möte med karriärvägledare mot
arbete.
Arbets- och företagsnämnden ansvarar för uppföljning av ungdomar från 16 år
gällande skolgång och fritidsaktiviteter. Syftet är att snabbt kunna fånga upp
eventuella svårigheter och tillsammans med HVB-hemmen stötta ungdomen till
studier och arbete. Målet är att ungdomen i första hand skall slutföra sina
gymnasiestudier och ha en aktiv fritid.

10

Fritidsaktiviteter

Ensamkommande barn och ungdomar ska aktivt stöttas till att delta i regelbundna
kultur- och fritidsaktiviteter.
Ensamkommande barn som går i grundskolans årskurs 4–9 eller motsvarande i andra
skolformer har rätt till ersättning från arbets- och företagsnämnden för kostnader för
barnets deltagande i fritidsaktiviteter, så kallad fritidspeng.
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Fritidspengen för årskurs 4-9 ska inte behovsprövas och är inte ett ekonomiskt
bistånd utan en ersättning upp till en viss nivå för faktiska kostnader för barnens
fritidsaktiviteter. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt
främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Med regelbunden menas att
aktiviteten är återkommande, normalt en gång per vecka. Fritidspengen får ersätta
högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. Även ungdomar under
gymnasietiden (16-21 år) kan, efter behovsprövning, beviljas fritidspeng för att
garantera en aktiv fritid. Krav att aktiviteten är regelbunden och ledarledd.
Föräldraansvaret gäller längst tom 21 år för ungdomar som går i gymnasiet.
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