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Riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn i Vansbro kommun 

Allmänna bestämmelser 

Kommunen ansvarar för barnets boende och omvårdnad samt introduktion. Migrationsverket 

ansvarar för asylärendet, statliga ersättningar och återvändande i de fall det blir aktuellt. God 

man för ensamkommande barn garanterar barnet en oberoende företrädare. 

De barn som kommer till kommunen är en tillgång för framtiden om de bestämmer sig för att 

stanna i eller återvända till Vansbro. Kommunens agerande gentemot de ensamkommande 

barnen ska i allt präglas av detta. 

Individ- och familjeomsorgen, HVB och skolan har att utifrån sina uppdrag sörja för de 

ensamkommande barnen. De ska följa de lagar och förordningar som finns och hålla sig uppdaterade 

om riktlinjer inom respektive område. Information finns hos myndigheterna Skolverket, 

Socialstyrelsen och Migrationsverket och även hos organisationer som SKL och Rädda 

barnen. 

Vansbro kommuns beslut 

Överenskommelse 

Vansbro kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot både flickor 

och pojkar från 13 år till och med 17 år gamla. 

Boendeformer 

Hem för vård eller boende ska finnas i kommunens regi. Kommunen ska genom individ- och 

familjeomsorgen ha ett kontaktnät med familjehem såväl i som utanför kommunen. 

Stödboende och utslussningsboende ska finnas och användas i enlighet med vad som 

föreskrivs. 

Placering 

Barn under 15 år ska företrädesvis placeras i familjehem. Individ- och familjeomsorgen ska 

företrädesvis placera barnen i Vansbro kommun. De barn som placerats i kommunens HVB 

ska genom hemmets försorg succesivt förberedas för eget boende. 

Barn som avviker. 

Om ett ensamkommande barn avviker ska polisanmälan göras. Den som först upptäcker att 

barnet är borta gör anmälan. Det viktigt att alla berörda runt barnet såsom socialtjänsten, 

skolan och Migrationsverket omgående får kännedom om att ett barn avvikit. Om barnet inte 

återfinns inom två veckor kan nämnden avsluta barnets ärende. En bedömning görs från fall 

till fall. 



Bilaga 1 till Riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn i Vansbro kommun 
 

Riktlinjer för hantering av ensamkommande barn under 

överklagandetiden i ärenden rörande uppskrivning i ålder 
 

Tillfälligt beslut om uppskrivning av ålder 
Migrationsverket ska, om det råder oklarhet om huruvida en person är under 18 år eller inte, så 

snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om den sökandes ålder. 

Sökanden ska få erbjudande om att genomgå en medicinsk åldersbedömning genom 

Rättsmedicinalverkets (RMV) försorg innan beslutet fattas. Beslutet om ålder ska gälla 

omedelbart och är möjligt att överklaga för den sökande. 

Ändringar av pågående insatser inom socialtjänsten och pågående skolgång ska inte förändras 

innan beslutet vunnit laga kraft eller att den enskilde fått avslag på ansökan om inhibition. 



Bilaga 2 till Riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn i Vansbro kommun 
 

Riktlinjer för hantering av ensamkommande barn och ungdomar från 

och med 18-årsdagen under asylprocessen 
 

Om barnet fyller 18 år under asylprocessen 
Pågående insatser inom socialtjänsten eller pågående skolgång ska som huvudregel inte 

förändras för ensamkommande barn och ungdomar som fyller 18 år eller skrivs upp till 18 år, 

som inte fått beslut i asylprocessen från Migrationsverket. 


