Hittills i år har nästan tvåhundra ensamkommande flyktingbarn kommit
till Jönköpings kommun. Främst rör det sig om unga asylsökande från
Afganistan, Eritrea, Somalia och Syrien. Alla kommuner i Sverige har enligt
lag skyldighet att ta emot och ta hand om ensamkommande barn och unga.
Det är Migrationsverket som anvisar de ensamkommande till kommunerna.
Hur det går till från det att Jönköpings kommun får en avisering om att ett
barn är på väg till kommunen till dess att barnet får uppehållstillstånd kan du
se och läsa om på detta uppslag.

Barnet placeras i ett boende
HVB-HEM. Är barnet en pojke mellan 15 och 18 år placeras han

i första hand i ett av kommunens egna boenden, s.k. HVB-hem
(hem för vård eller boende). Det finns i dagsläget 6 kommunala HVB-hem
och ett antal privata. Dessutom har kommunen ett avtal med Vårsol Sara
som på socialnämndens uppdrag bedriver verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn. Flickor placeras som regel i familjehem.
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När ett ensamkommande barn kommer till Jönköping
– kommunens ansvar

Barnet anvisas till Jönköping
När ett ensamkommande asylsökande barn anvisas till
Jönköpings kommun får socialtjänstens sektion för
ensamkommande barn och unga en avisering om att ett barn är på
väg. Kommunen blir ansvarig för omhändertagandet för barnet.
Socialtjänsten ska inom 24–48 timmar hitta ett lämpligt boende.

Kommunen utser
en god man åt barnet
Barnet anländer
till Jönköping
Jönköpings kommun ansvarar för att
ordna resan för barnet från ankomstkommunen till det
boende där barnet ska vistas. Jönköpings kommun har
sedan fortsatt ansvar för boende och omsorg under
den tid ansökan om asyl prövas (ca 6-8 månader).

En utredning startas
Socialtjänsten startar en
utredning där barnets
behov utreds.

Barnet placeras
i ett boende
FAMILJEHEM. Är barnet under
15 år placeras det i ett familjehem. Att vara
familjehem innebär att ta emot ett barn som
en familjemedlem för att i föräldrars ställe
vårda och fostra barnet under en längre eller
kortare tid.

Enligt lagen ska kommunen förordna en
god man för minderåriga barn som kommer till
Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället
för förälder, och saknar uppehållstillstånd.
Beslut om att förordna godmanskap
och upphäva godmanskap fattas av
överförmyndarnämnden.

Barnet börjar skolan
Alla barn och elever i Jönköpings kommun ska
få det stöd som krävs för att nå de nationella
målen och utvecklas så långt som möjligt. Detta gäller även
ensamkommande flyktingbarn. Barnet kartläggs och bedöms,
resultatet ligger sedan som grund för vilken årskurs barnet
placeras i. En nyanländ elev ska inom två månader från det att
han eller hon för första gången tagits emot i skolan
placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn
till ålder, förkunskaper och personliga
förhållanden i övrigt. En nyanländ elev
som saknar tillräckliga kunskaper i det
svenska språket för att kunna tillgodogöra
sig den ordinarie
undervisningen, ska
delvis undervisas i
förberedelseklass
för att få
tillräckliga kunskaper
för att kunna
delta i den ordinarie
undervisningen.

Barnet får
uppehållstillstånd
Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige
ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets
uppväxt, fram till 21-årsdagen. För att skapa kontinuitet
och trygghet för de barn som beviljas uppehållstillstånd, är
det angeläget att de får bo kvar i den kommun de har bott
i under den tid asylärendet prövades. När barnet beviljas
permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla
behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare
till tingsrätten. När denna vårdnadshavare utsetts av
tingsrätten upphör godmanskapet.

