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Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska om staden har en tillräcklig 
beredskap för att ta emot ensam-
kommande flyktingbarn. Granskningen 
omfattar Individ- och familjenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarkandsnämnde, styrelsen för 
proAros och Överförmyndarnämnden.  

Iakttagelser och slutsatser 
Det är en stor ökning av antalet ensam-
kommande flyktingbarn till Västerås stad i 
år, liksom i många andra av landets 
kommuner. Flera verksamheter i staden 
har ansvar att ge stöd till dem.  
 
Socialtjänsten ansvarar för att utreda 
barnens behov och besluta om placering i 
familjehem eller HVB hem. proAros driver 
tre boenden där ensamkommande barn 
bor. Överförmyndaren utser god man 
under tiden som barnet är asylsökande.  
Barnen har samma rätt till utbildning som 
barn bosatta i Sverige. Grundskole-
nämnden samt utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden svarar för att staden 
uppfyller detta krav. 
 
Mottagande kräver samarbete både inom 
staden och andra organisationer som 
landstinget, Länsstyrelsen och VKL. 
Samarbetet mellan de som möter och ger 
stöd till de ensamkommande barnen är 
utvecklat. 
 
Att det är svårt att rekrytera och behålla 
socialsekreterare påverkar mottagandet av 
de ensamkommande barnen. Individ- och 
familjenämnden har tilldelat mer resurser 
så att personalförstärkningar kunnat ske.  
 

 
 
Den nybildade enheten inom Socialkontor 
Barn och Ungdom har inlett ett systematiskt 
arbete för att förbättra kvaliteten.Det är 
angeläget att arbetet fullföljs som planerat. 
 

Vi bedömer att staden har en tillräcklig 
beredskap för att möta den ökade 
inströmningen av ensamkommande barn. 

 
Rekommendationer 
 

Individ- och familjenämnden 

 Utveckla det strukturella samarbetet 
mellan de verksamheter som möter 
ensamkommande flyktingbarn inom 
staden. 

 Se över strukturen för mötena mellan 
Socialkontor Barn och Ungdom och 
HVB boendena. 

 Se över hur stödet till ungdomar 
mellan 18 och 21 år kan utvecklas för 
att möta ungdomarnas behov. 

 Se tillsammans med grundskole-
nämnden och utbildnings- och arbets-
marknadsnämnderna över hur sam-
arbetsformerna mellan skolorna och 
socialtjänsten ska vara utformat för att 
förenkla samarbete. 
 

Överförmyndarnämnden 

 Identifiera vilka utbildningsbehov och 
vilket stöd de gode männen behöver. 
 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till Individ- 
och familjenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarkandsnämnde, styrelsen för proAros, Överför-
myndarnämnden samt Kommunsstyrelsen för yttrande 
senast 2015-11-30. Rapporten är publicerad på stadens 
hemsida Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, kontakta 
revisionens ordförande Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00  
eller revisionssekreterare A Björnson tfn: 021-39 29 21. 
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