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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Avsiktsförklaring och handlingsplan om ensamkommande och nyanlända 
barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att som svar på förslag till regional avsiktsförklaring och handlingsplan för mottagande av 
ensamkommande och nyanlända barn, till Länsstyrelsen avge förslag till yttrande innebärande 
att nämnden ställer sig positiv till delar av avsiktsförklaringen men inte godtar handlings-
planen samt  
 
att nämndens yttrande ska synkroniseras med socialnämnden för barn och ungas yttrande. 
 
 
Sammanfattning 
Den strategiska ledningsgruppen för integration och etablering i Uppsala län har uppdragit till 
styrgruppen att utarbeta ett förslag till regional avsiktsförklaring för mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända barn i Uppsala län. Avsiktsförklaringen är 
ett led i det pågående arbetet för att utveckla samarbete kring mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar med inriktning att upprätta nya platser i länet för målgruppen. En 
arbetsgrupp har utarbetat ett förslag och parallellt har en arbetsgrupp tagit fram en operativ 
handlingsplan som bygger på avsiktsförklaringen. 
 
Länsstyrelsen har remitterat förslag till avsiktsförklaring till berörda huvudmän. I Uppsala 
kommun kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för bar och 
unga att lämna svar. Nämndernas svar kommer att synkroniseras. 
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Ärendet 
Syftet med avsiktsförklaringen är gott. Alla nyanlända barn och unga ska ges möjlighet till 
normalisering, integrering och ett likvärdigt mottagande av pojkar och flickor. Ett tydligt 
barnperspektiv ska vara vägledande, utifrån att dessa barn är särskilt utsatta.  
 
Avsiktsförklaringen är upplagd så att ett antal områden behandlas med beskrivning av vilka 
målsättningar man vill uppnå. Nämndens yttrande behandlar varje område och hur nämnden 
ställer sig till mål och ansvarsfördelning. 
 
Nämnden ställer sig bakom delar av avsiktsförklaringen men inte i dess helhet. Nämnden 
anser därför att avsiktsförklaringen bör omarbetas i enlighet med avgivna yttranden. 
 
Den handlingsplan som bygger på föreslagen avsiktsförklaring kan nämnden inte godta. Dels 
är avsiktsförklaringen inte antagen, dels beskriver handlingsplanen ansvar, arbetssätt och 
samverkan som inte kan ske på länsnivå utan måste utgå från de lokala förutsättningar som 
råder inom respektive kommun. En handlingsplan är viktig för att säkerställa 
avsiktsförklaringens intentioner men den måste utarbetas på lokal nivå. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Förslag    
 
Regional avsiktsförklaring för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn samt nyanlända barn1 i Uppsala län 

 
Sverige har ratificerat FN-konventionen angående flyktingars rättsliga ställning. Det 
innebär ett åtagande att erbjuda människor från andra länder skydd från grova 
kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Sverige har även ratificerat FN:s konvention 
om barnets rättigheter, vilket innebär förbindelser om att ge de asylsökande eller 
nyanlända barnen samma rättigheter som varje annat barn som av något skäl, varaktigt 
eller tillfälligt, berövats sin familjemiljö. Kommunerna ska ansvara för boende och 
omvårdnad för de ensamkommande barnen, både barn som placeras på HVB, i 
familjehem samt i familjehem hos släktingar. 

 
Förutsättningar i länet 
 
I Uppsala län pågår ett arbete för att utveckla samarbetet kring mottagandet av 
ensamkommande barn. Grunden till detta arbete lades i den regionala överenskommelse 
kring flyktingmottagandet i stort och kring ensamkommande barn och ungdomar (RÖK), 
som antogs 2011. Den 27 april 2012 gav den strategiska ledningsgruppen styrgruppen i 
uppdrag att författa en avsiktsförklaring om upprättande av nya platser i länet för 
ensamkommande barn. Därmed utsåg styrgruppen en arbetsgrupp bestående av tre 
kommuner, landstinget och med Länsstyrelsen som sammankallande. Övriga aktörer 
inom organisationen ”Integration och etablering Uppsala län” har varit delaktiga i arbetet 
på muntlig eller skriftlig basis. Den nu framtagna avsiktsförklaringen ska ses som en 
utveckling av det arbete som har bedrivits sedan den tidigare regionala 
överenskommelsen (RÖK) antogs. Den tar sin utgångspunkt från tidigare 
överenskommelse, men har den utvidgade målgruppen asylsökande ensamkommande 
och nyanlända barn och ungdomar2.  
 
I en överenskommelse (IJ2008/2110/UF) mellan regeringen, ideella organisationer samt 
SKL som man antog 2008 har fastställts en gemensam vision om samverkan mellan den 
idéburna och den offentliga sektorn. Den idéburna sektorn har en viktig roll i det 
gemensamma arbetet med att introducera och integrera barn och ungdomar i det svenska 
samhället.  
 

                                                           
1 De barn och ungdomar som avses är ensamkommande med eller utan uppehållstillstånd (asylsökande och nyanlända) respektive 
nyanlända barn och ungdomar, d v s barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd med eller utan föräldrar. 
2 Hädanefter skriver vi endast barn och ungdomar eller målgruppen i texten, men avser asylsökande ensamkommande och nyanlända barn 
och ungdomar. 
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Denna avsiktsförklaring är en ambitionshöjning av arbetet kring mottagande av barn och 
ungdomar, vilket innebär en förstärkning av arbetet, både kvalitativt och kvantitativt.  
 
Utgångspunkten är normalisering, integrering och ett likvärdigt mottagande av flickorna 
och pojkarna. Ett tydligt barnperspektiv ska vara vägledande, med beaktande av dessa 
barns särskilda utsatthet.  

 
Övergripande mål 
 
Genom att bedriva ett aktivt arbete med god kvalitet, utifrån barnets behov, ska länets 
kommuner öka sin kapacitet för att ta emot ensamkommande asylsökande barn samt ha 
en god beredskap för att ta hand om de barn som får uppehållstillstånd. 

 
 

Mål för 2013-2014 
 
• Under 2013 har kommunerna ambitionen att öka antalet asylplatser.  
• Under 2014 har kommunerna ambitionen att öka antalet asylplatser ytterligare. 
• Under 2013-2014 ska antalet platser för barn med permanent uppehållstillstånd öka i 

den omfattning som motsvarar behovet utifrån den tidigare ökningen av antalet 
asylplatser. 

 
Plattform för arbetet 
 
Denna avsiktsförklaring har arbetats fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, länets 
kommuner och Landstinget. Avsiktsförklaringen har förankrats hos samtliga 
kommunstyrelseordföranden i länets kommuner och därefter formellt beslutats i politiskt 
organ i respektive kommun. 
 
I avsiktsförklaringen ingår ett antal områden där berörda parter uttrycker en strävan efter 
att uppnå de nedan angivna målsättningarna.  
 
Områden och mål 
   
Barnens skolgång  
 
• Kommunerna ska erbjuda en skolgång som är anpassad efter barnets förutsättningar 

och behov, med de stödjande strukturer som behövs. 
• Kommunerna ska se till att samverkan enligt skollagen fungerar för denna målgrupp. 
 
Barnens fysiska och psykiska hälsa 
 
• Kommunerna ska tillförsäkra att alla barn som placeras hos släktingar får samma 

kvalitativa vård, tandvård och fostran som övriga placerade barn samt att dessa 
familjer erbjuds samma stöd som övriga familjehem. 

• Barnen och ungdomarnas särskilda utsatthet ska på olika sätt beaktas och nödvändiga 
individuella åtgärder vidtas. 
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• Landstinget ansvarar för att hälsoundersökning och tandvård erbjuds till barnen och 
ungdomarna i direkt anslutning till ankomst i kommunen. 

• Landstinget ansvarar för att bedriva uppsökande verksamhet och förebyggande 
insatser tillsammans med kommunen för att upptäcka eventuell psykisk ohälsa. 

• Länsstyrelsen ansvarar för att skapa förutsättningar för en förstärkt samverkan mellan 
kommunerna och BUP. 
 

Barnens fritid 
 
• Kommunerna och landstinget ansvarar genom Kultur i länet för att i samverkan med 

den ideella sektorn erbjuda och tillgängliggöra fritidsaktiviteter för barnen och 
ungdomarna på samma villkor som för andra barn. 

• Länsstyrelsen ansvarar för att skapa förutsättningar för en förstärkt samverkan mellan 
kommunerna och den idéburna sektorn på integrationsområdet.  

• Kommunerna och landstinget ansvarar för att i samverkan med den ideella sektorn 
erbjuda och tillgängliggöra samhällsinformation/samhällsorientering. 

 
Etablering i samhället 
 
• Kommunerna i länet ska tillhandahålla samhällsorientering för målgruppen. 
• Kommunerna etablerar kontakt med arbetsförmedlingen och universiteten utifrån 

perspektivet ungdomarnas framtida försörjning. 
• Överförmyndarnämnderna samverkar och tydliggörar roller och ansvar mellan 

godemännen och olika boendeformer i länet. 
• Socialtjänsten samverkar för en enhetlig handläggning som tar hänsyn till barnets 

bästa. 
• Socialtjänsten har ansvar för alla barn och ungdomar som vistas i kommunen, även 

gömda och papperslösa. 
 

Kompetensutveckling  
 
• Länsstyrelsen Uppsala län, länsprojektet ensamkommande och 

överförmyndarkontoret ansvarar tillsammans för att samordna kompetensutveckling 
för berörda personalgrupper, överförmyndare, gode män och särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

• Kommunerna ansvarar för att berörda personalgrupper har tillräckliga kunskaper för 
att kunna tillvarata barnens rättigheter. 

 
Uppföljning och utvärdering  
 
• Kommunerna ansvarar för att de verksamheter där dessa barn och ungdomar finns, 

bedrivs med god kvalitet samt att verksamheterna följs upp och utvärderas. 
• De medel som kommunerna erhåller ska komma målgruppen tillgodo. 
• Kommunerna ansvarar för att barnen och ungdomarnas röster kommer till tals vid 

uppföljning/utvärdering av verksamheterna. 
 
Organisation för det regionala arbetet 
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Utvecklingsarbetet kring mottagandet av ensamkommande barn i Uppsala län är en del av 
det regionala samarbetet kring nyanländas etablering. Organisationen ”Integration och 
etablering Uppsala län” med sina undergrupper3 utgör en strategisk ledning för det 
regionala samarbetet kring nyanländas etablering samt mottagandet av ensamkommande 
barn. 

  
I den strategiska ledningsgruppen finns tjänstemannarepresentation på ledande 
positioner från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala universitet, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och 
politikerrepresentation från Landstinget i Uppsala län, Enköpings kommun, 
Uppsala kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Östhammars kommun, 
Tierps kommun och Älvkarleby kommun. I nästa undergrupp, den s k 
styrgruppen sitter verksamhetschefer från tjänstemannasidan i samtliga av 
ovannämnda organisationer. Syftet med den strategiska ledningsgruppen och 
styrgruppen är att på strategisk nivå diskutera och komma överens om insatser 
utifrån denna överenskommelse. Inom organisationen för integration och 
etablering lyfts utvecklingsbehov, problem och gemensamma utmaningar i 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande. Den som sitter i strategisk 
ledningsgrupp och styrgrupp ska ha mandat att föra frågan vidare i sin egen 
organisation. Länsstyrelsen är sammankallande och ordförande för grupperna. 

 
Strategiska ledningsgruppen och styrgruppens uppgifter är bland annat att:  
- Initiera gemensamma insatser och projekt utifrån överenskommelsens mål. 
- Sprida kunskap och förankra initiativ och resultat till undertecknande parter. 
- Samråda med andra aktörer i offentlig, privat och idéburen sektor. 

 
 
 
 

Namnteckningar 
 
Samtliga kommunstyrelseordföranden i länet 
Länsstyrelsen 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Landstinget i Uppsala län 
Uppsala universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

                                                           
3 Se bilaga 1 med organisationsskiss Integration och etablering Uppsala län 
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* Understrukna parter är ansvariga för första steget. 
 

Regional handlingsplan för ensamkommande och nyanlända barn och  
ungdomar i Uppsala län 2014-2015 

 
 
Skolgång 
Ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar har samma rätt till utbildning som andra barn i 
Sverige.  
 
Hur når vi dit?  
– Genom att genomföra en inventering av och föreslå åtgärder för skolintroduktion, 
kartläggningssamtal, studiehandledning samt modersmålsundervisning inom skolan.  
Parter: Projekt finansierat av Länsstyrelsens § 37 medel. Ej klart än vilken kommun som står som 
projektägare. 
 
 – Genom studiebesök på Uppsala universitet, vuxenutbildning och Arbetsförmedling för ungdomar 
som är inskrivna i 18 + verksamhet/utsluss. 
Parter: Studie- och yrkesvägledarna i samverkan med kommunernas 18 + verksamheter/utsluss, 
Uppsala universitet, vuxenutbildningar samt Arbetsförmedlingen. 
 
 
Fysisk och psykisk hälsa 
Kommunerna och Landstinget ska försäkra sig om att de ensamkommande och nyanlända barnen och 
ungdomarna får samma kvalitativa vård som övriga barn och ungdomar.   
 
Hur når vi dit?  
– Genom att alla ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar ska genomgå hälsosamtal.  
Parter: Migrationshälsan Cosmos och Integrationsenheterna.  
 
 – Genom att alla nyanlända barn och ungdomar i samband med introduktionssamtalen får hjälp att 
boka tid hos tandvården.  
Parter: Integrationsenheterna. 
 
– Genom ett möte mellan BUP, Röda Korset och verksamheter som arbetar med ensamkommande barn 
och ungdomar två gånger per år.  
Parter: Länsstyrelsen, BUP, Röda Korset och berörda verksamheter i kommunerna.  
 
 
Etablering i samhället 
Ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar ska ges stöd till etablering i det svenska 
samhället.   
 
Insatser till barn och ungdomarna 
Hur når vi dit?  
– Genom informationsmöte mellan 18 + verksamhetens ungdomar och Arbetsförmedlingen en gång 
per år. 
Parter: 18 + verksamheter och Arbetsförmedlingen. 
 
– Genom att erbjuda samhällsorientering till de ensamkommande och nyanlända barnen.  
Parter: HVB-hemmen och integrationsenheterna.  
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– Genom att upprätta kontakt med näringslivet för studiebesök på lokala företag. 
Parter: 18 + verksamheter/utsluss. 
 
– Genom att upprätta introduktionsplan för nyanlända barn och ungdomar. 
Parter: Integrationsenheterna och elevhälsan.  
 
Insatser för verksamheterna   
Hur når vi dit?  
 – Genom att utforma ekonomiska riktlinjer för 18 + verksamheten.  
Parter: Länsprojektledare, 18 + och socialtjänst. 
  
 – Genom att utforma riktlinjer för socialtjänstens handläggning av gömda och papperslösa barn och 
barn där misstanke om människohandel finns.  
Parter: Länsprojektledare och socialtjänst. 
 
– Genom att utforma regionala riktlinjer för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. 
Parter: Länsprojektledare, HVB, socialtjänst, 18 + och god man.   
 
 – Genom att arbeta för likriktning och överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan gode 
män och HVB-hem, familjehem och släkthem. 
Parter: Arbetsgrupp socialtjänst, överförmyndarnämnderna i Uppsala-, Enköpings- och Håbo 
kommuner. 
 
 – Genom att utarbeta ett dokument för introduktion av gode män. 
Parter: Överförmyndarnämnderna i Uppsala-, Enköpings- och Håbo kommuner. 
 
 
Fritid 
Kommunerna och Landstinget ansvarar för att i samverkan med ideella sektorn erbjuda och 
tillgängliggöra fritidsaktiviteter för de ensamkommande och nyanlända barnen och ungdomarna på 
samma villkor som för andra barn och ungdomar.  
 
Hur når vi dit? 
 – Genom att bjuda in ideella sektorn i kommunerna till ett dialogforum om ensamkommande och 
nyanlända barn och ungdomar. 
Parter: Kommunernas HVB-hem och integrationsenheter. 
 
- Genom att genomföra en länsövergripande nätverksträff två gånger per år med ideella sektorn. 
Parter: Länsstyrelsen, idéburna organisationer och kommunernas verksamhet för ensamkommande 
och nyanlända barn och ungdomar.  
 
 
Kompetensutveckling  
Länsstyrelsen Uppsala län ansvarar för att tillsammans med kommunerna och landstinget samordna 
kompetensutvecklingen för berörda personer inom området.  
 
Hur når vi dit?  
– Genom en utbildningsinsats om sex och samlevnad för ensamkommande barn och ungdomar som är 
placerade på HVB-hem.  
Parter: Hälsoäventyret i samverkan med kommunernas HVB-hem.  
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– Genom att utbilda socialsekreterare, HVB-personal och integrationshandläggare som arbetar med 
ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar i barnrättsfrågor.  
Parter: Länsbarnombudsmannen  
 
 – Genom en utbildning för politiker i länets kommuner inom området ensamkommande och 
nyanlända barn och ungdomar. 
Parter: Länsprojektledare i samverkan med Länsstyrelsen.  
 
– Genom att utbilda HVB-hem, socialsekreterare och gode män om barn som utsatts för 
människohandel.   
Parter: Ej klart än.  
 
Genom att utbilda HVB-hem och socialsekreterare om frågor som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck.  
Parter: (Ev. organisationen Tjejers rätt i samhället).  
 
Genom att utbilda HVB-hemmen i HBT-frågor. 
Parter: Ej klart än.  
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 Anders Forslund 
 

 
 

 
Beslut om förslag till avsiktsförklaring och handlingsplan för 
mottagandet av ensamkommande och nyanlända barn 
 
Styrgruppen beslöt att ej anta förslaget till avsiktsförklaringen om mottagandet av 
ensamkommande och nyanlända barn och förslaget till regional handlingsplan för arbetet 
med ensamkommande och nyanlända barn. Dessa skulle förankras i särskild ordning inom 
respektive kommun. Den process som har föreslagits för dessa dokument är att den 
strategiska ledningsgruppen antar dem vid sitt möte den 13 maj. Därefter ska respektive 
part ta den med sig till sin nämnd och myndighet för politiska beslut eller särskilt 
myndighetsbeslut. 
 
De som har tagit fram förslaget till avsiktsförklaring är socialchef Gunilla Westberg, 
Enköpings kommun, sedan november ersatt av t.f. socialchef Malin Nordling, Enköpings 
kommun, strategerna Ann Larsén och Martina Jirlow, Uppsala kommun, enhetschef 
Manuel Fernandez Gonzalez, Landstinget, projektledare Claudia Forsberg, Älvkarleby 
kommun och integrationshandläggare Johanna Palmstierna, Länsstyrelsen. Arbetsgruppen 
utsågs av styrgruppen 2012-06-14. 
 
En arbetsgrupp knuten till projektet Regional samordning för mottagande av 
ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar har tagit fram förslaget till en 
operativ handlingsplan som bygger på avsiktsförklaringen. Deltagare har varit enhetschef 
Kristian Örsell, HVB Östhammars kommun, programrektor Gert-Ove Segerström, 
Centrum för integration i skolan i Uppsala kommun, rektor Åsa Bergström, Östhammars 
kommun, socialsekreterare Matthew McNeill socialtjänsten i Tierp, jur.kand. Johan 
Lidman, Överförmyndarkontoret för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner, 18 + samordnare Henrik Collin i Älvkarleby kommun, 
socialsekreterare och flyktinghandläggare Anna-Lena Wallvik, socialtjänsten i Knivsta 
kommun, socionom Siamak Noorozo vid Landstingets barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagning. 
 
Protokollet är inte helt klart, men jag bifogar paragraferna som behandlar dokumenten.  
 
Ett per capsulambeslut är nödvändigt för att inte fördröja processen med ett halvår. Därför 
ber jag er att kontrollera med berörda inom respektive kommun och myndighet innehållet i 
förslaget till avsiktsförklaring och förslaget till handlingsplan. Synpunkter på dokumenten 
kan skickas senast den 17 april till  
Johanna Palmstierna, johanna.palmstierna@lansstyrelsen.se när det gäller 
avsiktsförklaringen och till 
Claudia Forsberg, claudia.forsberg@lansstyrelsen.se när det gäller handlingsplanen. 
 
 
 
Anders Forslund 

mailto:johanna.palmstierna@lansstyrelsen.se
mailto:claudia.forsberg@lansstyrelsen.se
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§ 5 Avsiktsförklaring för mottagande av ensamkommande barn 
Ett förslag till avsiktsförklaring för mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända barn. 
En arbetsgrupp med kommun- och landstingsrepresentation har sedan i höstas arbetat med 
förslaget. Uppdraget var att ta fram en avsiktsförklaring som skulle leda till en ökad kvantitet av 
asylplatser. Skrivningen kring kvantitet av platser som länet ska bistå med har strukits efter att 
socialchefsnätverket fått ge synpunkter på förslaget. Det står därför inget annat än att antalet 
asylplatser ska öka under 2013 och öka ytterligare under 2014. Planeringen är att 
avsiktsförklaring ska antas genom politiska beslut i varje kommun efter att den har antagits i 
styrgrupp och strategisk ledningsgrupp. Styrgruppen fick i uppdrag från strategiska 
ledningsgruppen den 27 april 2012 att länets asylplatser skulle öka med minst 8, d v s en 
ytterligare asylplats/kommun. I dagsläget är det flera kommuner som ökar antalet boendeplatser, 
men ej antalet asylplatser. En ökad kvantitet av platser i länet måste till för barnens bästa. Det 
framfördes att förslaget till avsiktsförklaring behöver förankras ytterligare i kommunerna innan 
den strategiska ledningsgruppen kan anta den vid sitt nästa möte den 13 maj, ett uppdrag som ges 
till respektive ledamot i styrgruppen.  

 
Beslut 
Styrgruppen beslöt 
att ej anta förslaget till avsiktsförklaring innan ytterligare förankring hos huvudmännen 
genomförts. Skriftliga synpunkter lämnas till Johanna Palmstierna. 
 
§ 7 Förslag till regional handlingsplan för arbetet med ensamkommande och 
nyanlända barn 
Inom ramen för § 37-projektet Regional samordning för mottagande av ensamkommande 
och nyanlända barn och ungdomar har en regional handlingsplan för det operativa arbetet 
tagits fram. Handlingsplanen ska ansluta till avsiktsförklaringen. Synpunkter på 
handlingsplanen kan lämnas till projektledaren Claudia Forsberg. 

 
Beslut  
att ej anta förslaget till handlingsplan innan ytterligare förankring hos huvudmännen 
genomförts. 
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FÖRSLAG till yttrande 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

Avsiktsförklaring och handlingsplan om ensamkommande och nyanlända barn och 
ungdomar 
 
Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Uppsala län har utarbetat ett förslag till regional avsiktsförklaring för 
mottagande av asylkommande ensamkommande barn samt nyanlända barn i Uppsala län. 
Avsiktsförklaringen behandlat ett antal områden där berörda parter efter att uppnå angivna 
målsättningar. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till delar av den regionala 
avsiktsförklaringen men godtar inte handlingsplanen. 
 
Övergripande mål 
Nämnden ställer sig bakom att länets kommuner ska öka sin kapacitet för att ta emot 
ensamkommande asylsökande barn samt ha en god beredskap för att ta hand om de barn som 
får uppehållstillstånd. Uppsala kommun har en särskild mottagning, Centrum för introduktion 
i skolan (CIS), som möter de flesta nyanlända bar och unga och planera för deras introduktion 
i pedagogisk verksamhet.  
 
Mål för 2013-2014 
Nämnden ställer sig bakom avsiktsförklaringens ambitioner att öka antalet asylplatser 2014 
och som en effekt av det antalet platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd i 
Uppsala län. Nämnden menar dock att antalet platser i Uppsala kommun ligger på den nivå 
som är rimlig vilket innebär att övriga kommuner i länet ansvarar för den ökning som behövs. 
 
Barnens skolgång 
Nämnden anser det självklart att skollagen ska följas och att skolgången ska anpassas efter 
barnets förutsättningar och behov. 
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Barnens fysiska och psykiska hälsa 
Kommunerna i länet har skrivet under en överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 2012-2016. Den överenskommelsen är vägledande för hur 
samverkan mellan kommunerna och landstinget ska ske. Länsstyrelsen har inget särskilt 
uttalat ansvar för den fortsatta utvecklingen av samverkan mellan kommunerna och BUP. 
 
Barnens fritid 
Nämnden ställer sig bakom förslaget att i samverkan med bland annat den ideella sektorn 
erbjuda och tillgängliggöra fritidsaktiviteter för barn och unga. Nämnden anser att Uppsala 
kommun redan idag aktivt arbetar med detta. När det gäller att erbjuda och tillgängliggöra 
samhällsinformation/samhällsorientering menar nämnden att detta ska ske inom ramen för 
den pedagogiska verksamheten i första hand. 
 
Etablering i samhället 
Nämnden ställer sig i stort bakom ambitionerna som anges kring barns och ungas etablering. 
Nämnden bedriver sedan länge ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen och anordnar 
bland annat feriejobb där nyanlända unga är en prioriterad grupp. Kommunen har enligt 
socialtjänstlagen ett ansvar för alla som vistas i kommunen, även nyanlända barn. Däremot är 
det inte alltid socialtjänsten som har ansvar i första hand. De flesta barn och unga finns inom 
den pedagogiska verksamheten och har ett stort ansvar för att uppmärksamma och ge stöd till 
barn med särskilda behov. När det gäller gömda och papperslösa barn har socialtjänsten 
vanligtvis ingen kontakt med dessa familjer, utan det är skolan som möter dem. 
 
Kompetensutveckling 
Nämnden ställer sig bakom ambitionerna om kompetensutveckling. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Nämnden ställer sig bakom ambitionerna kring uppföljning och utvärdering. 
 
Organisation för det regionala arbetet 
Nämnden ställer sig bakom den strategiska ledningsgruppens och styrgruppens uppgifter.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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