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1 FÖRORD 
Ensamkommande barn är en gemensam beteckning för barn under 18 år som 

vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som 

efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

 

Det är Mörbylånga kommuns ansvar att de ensamkommande barn som 

anvisas av Migrationsverket till kommunen erbjuds ett tryggt och säkert 

boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling. 

Med god kvalitet avses att boendet och stödet ska uppfylla de krav och mål 

som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Vidare ska det 

ensamkommande barnet ha tillgång till lämplig utbildning, samt behövlig 

hälso-, sjuk- och tandvård.  

 

”Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn” 

är ett dokument framtaget för att tydliggöra kommunens mottagande av de 

ensamkommande barnen. Riktlinjerna ska medföra ett förutsägbart flöde och 

på så sätt bidra till att säkra kvaliteten, samt effektivisera kommunens 

mottagande av ensamkommande barn.  

 

2 Aktuella ledningsfunktioner och ansvarsområden för 

kommunens mottagande av ensamkommande barn. 
 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, riksdagens 

motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som 

är kommunfullmäktiges verkställande organ och kommunens motsvarighet 

till regering. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa de politiska 

besluten och för att verksamheterna fungerar i vardagen.  

 

I kommunen finns två förvaltningar med tjänstemän som verkställer 

politikernas beslut. Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen lyder under 

kommunstyrelsen och förvaltningschef är kommunchefen. Förvaltningen är 

indelad i fyra sektorer däribland Mjuka sektorn, M-verksamheten. M-

verksamheten består av verksamheterna barn och ungdom, vård och omsorg 

och IFO, LSS, Socialpsykiatri och AME.  

 

Viktiga funktioner  

Sektionschef M-verksamheten 
Ansvarsområde: Har det yttersta ansvaret för att planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

 

Ansvarig för kvalitet och utveckling 

Ansvarsområde: utvecklings-, uppföljnings- och kvalitetsansvar 

 

Verksamhetsområdeschefer  

Ansvarsområde: Verksamhetsområdescheferna har ett samlat ledningsansvar 

så att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet. De ansvarar för att planera, 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det 

innebär också att göra risk- och händelseanalyser, utöva egenkontroll och ta 

emot och utreda synpunkter och klagomål.   
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Chefer på enhetsnivå 

Ansvarsområde: Ansvarar för att bryta ned de övergripande målen till 

verksamhetsmål och att kvalitetsarbetet förankras hos medarbetarna. 

Enhetschefen ansvarar för att upprätta strukturer och processer i 

verksamheten, samt att följa upp resultat i kvalitetsarbetet, analysera 

resultatet och vidta de förbättringsåtgärder som krävs. De ska även löpande 

bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan medföra 

brist i verksamhetens kvalitet, utöva egenkontroll, ta emot, utreda och 

sammanställa synpunkter och avvikelser. Enhetscheferna har ett 

arbetsmiljöansvar för sin personal 

 

Medarbetare: 
Ansvarsområde: Alla medarbetare ansvarar för att de insatser som 

genomförs är av god kvalitet. Varje enskild medarbetare ansvarar för att 

känna till och arbeta i enlighet med de processer, rutiner och riktlinjer som 

tagits fram. Medarbetarna ska medverka i risk- och avvikelsehantering, delta 

i arbetet med uppföljning av mål och resultat samt visa engagemang utifrån 

beslutade mål i verksamhetsplanen samt de värdighetsgarantier och 

kvalitetsdeklarationer som är antagna. Samtliga medarbetare har 

rapporteringsskyldighet enligt Lex Sahra och ska rapportera avvikelser, 

missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till närmsta chef. 

 

Lex Sahra ansvarig 
Ansvarsområde: utreder avvikelser enligt lex Sarah samt svarar för 

anmälningsskyldigheten enligt lex Sarah. 

 

Överförmyndare 
Ansvarsområde: Förordnande av god man till ensamkommande barn och 

ungdomar under 18 år, om det är möjligt ge barnet tillfälle att yttra sig innan 

förordnandet, bestämma vem som är lämplig för uppdraget, entlediga/byta 

god man, utöva tillsyn över god man, besluta om arvode till god man, bör se 

till att god man har tillräcklig kunskap för sitt uppdrag, bör se till att det 

finns gode män tillgängliga. 

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare 

och förmyndare. När ett asylsökande ensamkommande barn anvisas till 

Mörbylånga kommun tillförordnar överförmyndaren i kommunen god man. 

Om Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd (tillfälligt eller 

permanent) för det ensamkommande barnet ansvarar kommunens 

socialnämnd för rekrytering av en särskilt förordnad vårdnadshavare och 

lämnar in begäran hos Tingsrätten att fastställa uppdraget för särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Kostnader för god man tillfaller 

Migrationsverket, kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare tillfaller 

kommunen. Att vara god man är ett temporärt uppdrag som upphör när 

barnet fyller 18 år, får PUT eller varaktigt lämnar landet. Uppdraget som 

särskilt förordnad vårdnadshavare upphör den dag barnet fyller 18 år. 

 

Ansvarsområde: God mans ansvar regleras i Lag om god man för 

ensamkommande barn (2005:429). Lagen har tagits fram för att stärka 
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skyddet för ensamkommande barn. Särskilt förordnad vårdnadshavares 

ansvar regleras i föräldrabalken. Särskilt förordnad vårdnadshavares och god 

mans ansvar och uppdrag för ensamkommande barn är i stora delar 

likvärdigt. Båda uppdragen innebär att följa upp att barnet får sina rättigheter 

tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och 

skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. 

Enligt föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver 

sörja för en god fostran, precis som alla andra föräldrar. I takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets egna 

synpunkter och önskemål.  

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare har inte 

försörjningsskyldighet för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska 

vården.  

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare omfattas inte av 

tystnadsplikt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. 

 

Vårdgivare 

Ett barn under 18 år får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut 

om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som 

inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om 

honom eller henne (6 kap 6§ SoL). För barn och unga som inte fyllt 18 år 

finns följande placeringsalternativ: Familjehem, privat placering hos 

exempelvis anhörig till barnet, jourhem vilket innebär tillfällig placering i ett 

enskilt hem, samt HVB och särskilda ungdomshem enligt 12§ LVU.  

Ansvarsområden: Vårdgivaren ansvarar för den faktiska vården om det 

enskilda barnet enligt uppdrag från socialnämnden. 

För att kunna erbjuda ensamkommande barn boende och omsorg driver 

Mörbylånga kommun boendekedjan Bidaya. Boendet bedrivs i HVB form 

och målgruppen är ensamkommande pojkar, asylsökande eller med 

uppehållstillstånd i åldern 15-21 år. Vid särskilda behov kan boende i 

familjehem eller externt HVB/särskilt ungdomshem ordnas. 

 

3 Organisationskarta 

Nedan presenteras kommunens organisation genom en organisationskarta. 

De funktioner som har ett specifikt ansvar för kommunens mottagande av 

ensamkommande barn finns angivet. 

 

Bild 1 Organisationskarta politikernivå 
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Bild 2-5 Organisationskarta tjänstemannanivå 

Bild 2

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Kommunlednings- 
utskott 

Socialt utskott 
- ansvarar för beslut i 

individärenden, ex 
biståndsbeslut, vårdfrågor, 

särskilt förordnande 
vårdnadshavare. 

Barn- och 
ungdomsutskott 

- ansvarar för skolfrågor. 

Vård- och 
omsorgsutskott 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 

Arbetsutskott 

valnämnd valberedning 

Överförmyndare 
- ansvarar för ärenden 

gällande god man 
Revisorer 

Miljö- och 
byggnadsförvaltning 

miljö- och 
byggnadschef 

Miljöverksamhet 
Plan- och 

byggverksamhet 
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Bild 3

 

 

Bild 4

 

Kommunstyrelseförvaltning 
(Kommunchef) 

M-verksamhet 
(Sektionschef) 

Vård och omsorg 
(verksamhetsområdeschef) 

 

Barn och ungdom 
(Verksamhetsområdeschef) 

Skola, fritid 

IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME 
(Verksamhetsområdeschef) 

Kultur- och 
näringslivssektor 

Verksamhetsstöd 

kommunkansli 

Ekonomi 
ansvarar bla för återsökningar 
till Migrationsverket, fakturor 

och vissa utbetalningar för EKB  

IT 

Personal och löner, 
företagshälsovård 

Ansvarar bla för utbetalning av 
löner till familjehem och särskilt 

förordnade vårdnadshavare. 

Mark och 
exploatering 

Teknisk 
affärsverksamhet 

IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME 
(Verksamhetsområdeschef) 

Myndighetsavdelningen 
(Myndighetschef) 

ansvarar för ärenden gällande särskilt 
förordnade vårdnadshavare och 

familjehem.  

LSS, socialpsykiatri 
(Enhetschefer) 

Ansvarar för verkställande 
av insatser 

AME, Integration vuxna 
(Enhetschef) 

Integrationsenheten barn och 
ungdom 

(Enhetschef) 
Ansvarar för handläggning och 

verkställande av insatser för EKB 
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Bild 5 

 
 

 

 

4 OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR 
 

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och 

ungdomar. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting 

ansvarar för olika delar.  

 

4a Migrationsverket 

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen, för förordnande av offentliga 

biträden och för att anvisa barnen till en kommun för boende och annat stöd.  

 

Verkets ansvar omfattar även att lämna uppgifter om barnet till berört 

landsting, i förekommande fall göra åldersbedömning, efterforska barnets 

vårdnadshavare, arbeta med återvändandet för de barn som inte får stanna, 

samt för att handlägga och fatta beslut i ärenden om ekonomisk ersättning till 

barnen i form av dagsersättning och särskilda bidrag. 

 

Från och med 2012 gäller omedelbar anvisning för alla ensamkommande 

asylsökande barn. Omedelbar anvisning innebär att Migrationsverkets 

anvisning ska ske i omedelbar anslutning till att det ensamkommande barnet 

söker asyl, tidsmässigt innebär detta i normalfallet att ansvaret övergår till 

anvisad kommun två arbetsdagar efter att det ensamkommande barnet 

lämnat in sin asylansökan. 

 

Migrationsverket skickar anvisningsdokumentet till anvisad kommun och 

ankomstkommun i samband med att barnet söker asyl. Datum för 

ansvarsövergången ska framgå av anvisningsdokumentet. En anvisning 

innebär att Migrationsverket beslutar att utse en kommun till 

vistelsekommun enligt socialtjänstlagen. Av anvisningsbeslutet framgår även 

om anvisningen sker enligt avtal eller som en utökad anvisning utöver avtal. 

 

Integrationsenheten 
barn och ungdom 

(Enhetschef) 

Boendekedjan Bidaya 
Torget, Fabriksgatan 8, 

Fabriksgatan 10 

Socialsekreterare 



   
Sida 

9(14) 
 

 

Från och med årsskiftet 2013/2014 har Migrationsverket genom lagändring 

utökade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för 

ensamkommande barn och ungdomar. En kommun kan inte överklaga ett beslut 

om anvisning. Anvisning av kommun sker enligt följande fyra steg:  

 

1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting  

2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats  

3. a) kommun utan överenskommelse  

b) kommun med överenskommelse, där mottagandet inte startat  

c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre 

än kommunens fördelningstal. Fördelningstalen för kommunerna beräknas 

utifrån Migrationsverkets behov av asylplatser. Migrationsverket har 

tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en modell för att beräkna 

fördelningstalet. Faktorer som styr fördelning av platser är kommunens 

folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare 

flyktingmottagande samt antal inskrivna asylsökande på kommun och länsnivå.  

4. samtliga kommuner  

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 
 

 Mörbylånga kommuns beräknade fördelningstal för 2015 är 12 
asylsökande ensamkommande barn.  

 Från och med 1 januari 2015: Avtal med Migrationsverket om 
12 boendeplatser för asylsökande ensamkommande pojkar i 
åldern 15-17 år. För 2015 gäller att 1 asylplats beräknas 
generera 1,5 platser/helår. 

 Avtal med Migrationsverket om 10 boendeplatser för 
ensamkommande pojkar med uppehållstillstånd i åldern 15-21 
år. 
 

 

4b Länsstyrelsen 

Länsstyrelsernas ansvar är att förhandla med kommunerna om mottagande 

av ensamkommande barn och ungdomar, samt utveckla samverkan mellan 

kommuner och myndigheter. Länsstyrelserna utövar också tillsyn gentemot 

överförmyndare i kommunerna. 

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 
 

 Länsstyrelsen i Kalmar län svarar för Mörbylånga kommuns 
mottagande av ensamkommande barn. 

 Ansvariga för kontakter med Länsstyrelsen inom Mörbylånga 
kommun:  
I samverkan och samordningsfrågor: Kommunchef och 
verksamhetschef 
Vid beslut om mottagande av ensamkommande barn: 
Kommunstyrelsen, vid brådskande ärenden Kommunalråd. 
Vid samverkan i nätverk: Verksamhetschef, enhetschef 
Integrationsenheten barn och ungdom. 
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4c Landstinget 

Landstinget ansvarar för att ge de ensamkommande barnen den vård de 

behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Asylsökande barn har rätt till 

hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn i det svenska 

samhället. Efter fyllda 18 år bedöms barnen som vuxna och om de 

fortfarande är asylsökande ska landstinget erbjuda vård som inte kan anstå, 

mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. När barnet har 

fått PUT har han/hon rätt till vård i samma utsträckning som svenska 

medborgare.   

 

 
För Mörbylånga kommun gäller: 

 Den stationära mottagningen för länets hälsovård till asylsökande 
ensamkommande barn finns i Hultsfred. Mottagningen arbetar 
mobilt. Länets asyl- och flyktinghälsovård arbetar i huvudsak med 
inledande hälsoundersökningar. Ansvarig för samordning av 
hälsovården för asylsökande ensamkommande barn är 
sjuksköterska vid asyl- och flyktinghälsovården i Hultsfred.  

 Det medicinska ansvaret för hälso- och sjukvården ligger i första 
hand på länets hälso- och vårdcentraler.  

 Ur arbetsmiljöhänseende erbjuds tillsvidarepersonal som tjänstgör 
på Bidaya vaccination mot hepatit A och B. Vaccinationen utförs 
av företagshälsovården efter remiss från enhetschef 
Integrationsenhet barn och ungdom. 

 

 

4d Inspektionen för vård och omsorg IVO 

Utövar tillsyn över hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss 

tillståndsprövning. 

 

Enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen (SoF) ansvarar Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) för tillsynen av hem för vård eller boende, HVB. 

Som en del i tillsynen utförs inspektioner. Inspektionerna sker minst två 

gånger per år och kan vara föranmälda eller oanmälda, minst en inspektion 

ska vara oanmäld. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de 

barn och ungdomar som samtycker till det. 

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 

 

 IVO utövar tillsyn över Myndighetsavdelningen och 

Integrationsenheten barn och ungdom i ärenden som gäller 

handläggning och åtgärder för det enskilda barnet, samt de boenden 

inom Bidayas boendekedja som bedrivs i HVB form. 
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4e Socialstyrelsen 

Ansvarar för att ta fram föreskrifter, allmänna råd, vägledning med mera för 

att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete. 

 

4f Kommunerna 

Ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och 

placering i lämpligt boende. Detta innebär också att t.ex. utreda om en 

anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Under barnets 

uppväxt ansvarar kommunen för att ge fortsatta insatser. Om barnet får 

uppehållstillstånd ansvarar kommunen för den fortsatta integrationen, samt 

övertar Migrationsverkets ansvar för efterforskandet av barnets 

familjemedlemmar. Kommunen övertar ansvaret 1 månad efter det att barnet 

har fått beslut om uppehållstillstånd. Kommunerna ansvarar vidare för att 

barnet får skolundervisning, samt att god man utses under asylprocessen och 

särskild förordnad vårdnadshavare om barnet får uppehållstillstånd.  

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 

 

 När ett asylsökande ensamkommande barn blir anvisad till 

Mörbylånga kommun av Migrationsverket, blir Mörbylånga kommun 

vistelsekommun (i enlighet med vad som avses i 2 a kap 1§ SoL) och 

ansvarar således för att barnet får det stöd och den hjälp som 

föreskrivs i 2 kap 1§ SoL. Innebär således ansvar för utredning och 

åtgärder beträffande det enskilda barnet.  

 Om Migrationsverket beslutar att ge barnet uppehållstillstånd blir 

Mörbylånga kommun barnets bosättningskommun. 

 Integrationsenheten för barn och ungdom har det sammanhållande 

ansvaret för att det enskilda ensamkommande barnet får det stöd och 

den hjälp som han eller hon är i behov av gällande ett tryggt och 

säkert boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd 

och utveckling. 

  Vid integrationsenheten barn och ungdom handläggs alla 

individärenden som gäller ensamkommande barn. 

 Vid myndighetsavdelningen handläggs frågor gällande särskilt 

förordnad vårdnadshavare samt medgivandeutredningar för 

familjehem.  

 Integrationsenheten barn och ungdom ansvarar för att sammanställa 

alla återsökningar som ska göras till Migrationsverket. 

Ekonomienheten ansvarar för den faktiska återsökningen och 

bevakning av återsöksärenden. 

 

 

5 Värdegrund och måldokument 
 

För Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn gäller att 

alla verksamheter som berörs av mottagandet ska grunda sig på den av 

Mörbylånga kommun antagna värdegrunden ”Människan i fokus”. I enlighet 

med värdegrunden ska vi ansvara för att tillsammans utveckla Mörbylånga 

kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.  
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Styrande för alla verksamheter är verksamhetsplanen som antas av 

kommunstyrelsen en gång per år. Vidare ska alla beslut och insatser som rör 

barn vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s barnkonvention. 

Enligt artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut 

som rör barn och enligt artikel 12 har varje barn rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

För mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar gäller att de ska 

behandlas så lika övriga barn och ungdomar som möjligt. 

 

Styrande för verksamheterna inom Integrationsenheten barn och ungdom är 

portalparagraferna i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 

 

1 § (SoL) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

Enligt 2 § (SoL) gäller att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. 

 

Med barn avses varje människa under 18 år. 
 

Vidare gäller att i enlighet med 3 kap 5§ SoL, utforma och genomföra 

insatserna tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.  

 

I enlighet med 5 kap 1 § SoL ska Integrationsenheten barn och ungdom 

verka för att de ensamkommande barnen och ungdomarna växer upp under 

trygga och goda förhållanden. I den mån det är möjligt ska verksamheten i 

nära samarbete med hemmen arbeta för att främja en allsidig 

personlighetsutveckling och gynnsam fysisk och social utveckling hos det 

enskilda barnet/ungdomen. Det enskilda barnet ska, med stöd från 6 kap 7§ 

SoL, få god vård och fostran och i övrigt ges möjlighet till gynnsamma 

uppväxtförhållanden. Vidare ska vi verka för att den unge får lämplig 

utbildning och nödvändig hälso- och sjukvård. 

 

För HVB hemmen i boendekedjan Bidaya gäller vidare, i enlighet med 3 kap 

3§ SoF, att boendet ska bygga på förtroende för och samarbete med den 

enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. 

Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas 

till den enskildes individuella behov och förutsättningar.  
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6 Aktiviteter, rutiner, och egenkontroll för att säkra 

verksamhetens kvalitet 
 

6 a Aktiviteter 

För att uppnå god kvalitet i omsorgen och vården om de ensamkommande 

barnen ska alla åtgärder och insatser utföras med utgångspunkt i de centrala 

begrepp som enligt lagar, förordningar och föreskrifter styr de olika delarna i 

verksamheten. Det handlar om att eftersträva känsla av trygghet och 

meningsfullhet, verka för delaktighet, rättssäkerhet, självbestämmande och 

integritet, samt utvecklandet av egna resurser och deltagande i samhällslivet.  

 

 Ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar handläggs 

utifrån samma skyldigheter som för andra barn i samhället, med 

hänsyn taget till de särskilda lagar och föreskrifter som gäller 

ensamkommande barn.  

 Det enskilda barnet/ungdomen har rätt till delaktighet när det gäller 

beslut om den egna vården, i den egna vårdens utformning, samt 

HVB verksamhetens utformning och innehåll.  

 Den unge ska ges möjlighet att lämna synpunker på verksamheten.  

Hänvisning till kommunens antagna rutinbeskrivning för hantering 

av synpunkter och klagomål. 

 Processbeskrivningar ska finnas för att beskriva olika flöden i 

verksamheten. 
 

6b Rutiner 

 

 Den unge ska alltid erbjudas möjlighet att vara delaktig i det underlag 

som ska ligga till grund för beslut i vårdfrågan, samt utformning av 

vård- och genomförandeplan. Ansvarig: socialsekreterare och 

boendesamordnare vid boendekedjan Bidaya. 

 Varje beslut ska grunda sig på en bedömning där den unges 

uppfattning vägts in. Ansvarig: socialsekreterare och enhetschef för 

Integrationsenhet barn och ungdom. 

 Av dokumentationen ska framgå den unges uppfattning samt på 

vilket sätt den unge getts möjlighet till delaktighet. Ansvarig: 

socialsekreterare och boendesamordnare vid boendekedjan Bidaya. 

 Uppföljning av placeringen minst en gång var sjätte månad. 

Ansvarig: Socialsekreterare. 

 Uppföljning av upprättad genomförandeplan. Minst en gång var 

tredje månad. Ansvarig: Boendesamordnare vid boendekedjan 

Bidaya. 

 Den unge skall fortlöpande ges information på vilka olika sätt 

han/hon kan framföra åsikter och synpunkter på verksamheten. 

Ansvarig: All kommunanställd personal som möter den unge i 

tjänsten. Socialsekreterare och boendesamordnare vid boendekedjan 

Bidaya har huvudansvaret för att försäkra sig om att den unge känner 

till och har förstått var han/hon ska vända sig med sina synpunkter. 

 Varje vecka hålls husmöte på boendekedjan Bidaya. De boende ges 

då möjlighet att framföra önskemål på verksamhetens innehåll och 

utformning, ex aktiviteter, något som upplevs saknas, något man vill 

ändra eller införa. Ansvarig: boendepersonal Bidaya. 
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 Varje vecka ges de boende möjlighet att påverka veckans matsedel. 

Ansvarig: den boendepersonal på Bidaya som planerar matsedeln. 

 En gång i månaden hålls stormöte på Bidaya. De boende får då 

information om sådant som är på gång i verksamheten. De ges också 

möjlighet att framföra önskemål avseende verksamhetens innehåll 

och utformning. Ansvarig: enhetschef för Integrationsenhet barn och 

ungdom. 

 En gång i månaden hålls brukarråd på boendekedjan Bidaya. 

Godemän, särskilt förordnade vårdnadshavare och överförmyndaren 

bjuds in att delta. På brukarråden lämnas information vad som är på 

gång i verksamheten och önskemål och frågeställningar lyfts fram 

och diskuteras. Ansvarig: enhetschef för Integrationsenhet barn och 

ungdom. 

 Processbeskrivningar för olika flöden i verksamheten upprättas och 

revideras vid behov. Ansvarig: Enhetschef Integrationsenhet barn och 

ungdom tillsammans med socialsekreterare och boendesamordnare 

boendekedjan Bidaya. 

 

6c Egenkontroll 

 Granskning av ärenden. Ansvarig: enhetschef Integrationsenheten 

barn och ungdom. 

 Mätning, uppföljning och analys av specifika mål som gäller för 

verksamheten aktuellt år, enligt bestämt mätintervall. 

 Genomgång av upprättade processbeskrivningar minst en gång per 

år. Ansvarig: enhetschef Integrationsenheten barn och ungdom 

tillsammans med socialsekreterare och boendesamordnare vid 

boendekedjan Bidaya.  

 

 

 


