
14.2  Säkerställ värdiga boenden för ensamkommande  

Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige erbjuds ett tillfälligt boende 


(ankomstboende) i den kommun (ankomstkommun) där barnet först kommer i kontakt 


med en svensk myndighet. Migrationsverket anvisar sedan barnet till den kommun 


(anvisningskommun) som ska ansvara för barnets boende, omsorg, skolgång m.m. I 


anvisningskommunen placeras barnet i grupphem/gruppboenden, hem för vård eller 


boende (HVB) eller i familjehem. Samtliga boendeformer har både fördelar och 


nackdelar.


Placeringen av ensamkommande och valet av boendeform ska utgå från individens 


behov. Alltför ofta är det dock inte behovet som styr. Rutin och praxis – hur kommunen 


brukar hantera ensamkommande – eller ekonomiska avvägningar är ofta mer avgörande. 


Vänsterpartiet menar att det ensamkommande barnets individuella behov måste styra 


placeringen i större utsträckning och att barnets egna önskningar bör väga tungt vid 


placering med utgångspunkt i barnkonventionens bestämmelser om barnets rätt till 


inflytande och delaktighet. 


Regeringen bör återkomma med förslag om hur rätten till individuell bedömning vid 


placering av ensamkommande barn kan säkerställas både med hänsyn till boendeform 


och till sammansättning av övriga boende. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge 


regeringen till känna. 


Ett annat stort problem är att ensamkommande tvingas flytta mellan boenden. Dels 


när de fyller 18 år och ska flyttas över till vuxenboenden och dels till följd av att 


Migrationsverket upphandlat boendeplatser och måste fylla dem utifrån upphandling. 


Det innebär att kontrakt med boenden där ensamkommande bor kan löpa ut eller sägas 


upp, vilket leder till att de ensamkommande måste flytta till andra boenden där det finns 


platser och där kontrakten fortfarande gäller, ibland i andra kommuner. På så vis 


prioriteras den enskilda ensamkommandes intressen ned till förmån för 


upphandlingsregler. Generellt sett är ensamkommande en grupp som är i stort behov av 


trygghet och kontinuitet. Att dras upp från den plats där man hunnit rota sig något i det 


nya landet efter en lång tid på flykt kan vara mycket traumatiskt och skadligt. 


Regeringen bör utreda möjligheterna att ta fram ett system för mottagande av 




ensamkommande barn som bygger på en mer långsiktig boendeplacering. Detta bör 


riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. 


Olika grupper inom gruppen ensamkommande barn kan ha olika behov för att kunna 


känna trygghet. Det kan handla om ensamkommande flickor, religiösa grupper eller 


hbtq-personer. Västerpartiet ser generellt inte separata boenden som en optimal lösning, 


men menar att det kan vara ett alternativ i vissa specifika fall. Huvudprincipen måste 


vara att den individuella bedömningen som ligger till grund för placeringen av 


ensamkommande barn tar hänsyn till dessas behov och att personalen på boendena har 


kunskap och verktyg för att kunna tillgodose de behov som finns och garantera 


tryggheten för alla. Det bör exempelvis vara självklart att personal på samtliga 


boendeformer för ensamkommande barn är skyldiga att göra orosanmälningar till 


socialnämnden om de misstänker att barn far illa. 


Regeringen bör återkomma med tydliga krav på personalens kompetenser och 


personaltäthet för samtliga boendeformer för ensamkommande barn. Detta bör 


riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.


