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Uppdrag om återvändandestöd 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att  uppdra till arbetsutskottet att återkomma till nämnden med förslag om eventuella 
åtgärder, samt 

att  lägga utredningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

På socialnämndens sammanträde i juni 2019 beslutade nämnden att uppdra till 
förvaltningen att utreda förutsättningarna av ett återvändandestöd för unga 
ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget innehöll även 
genomförandet av ett kunskapslyft för socialsekreterare och skolkuratorer. 
Utredningen innehåller en beskrivning av myndigheters olika ansvarsområden, 
Uppsala kommuns interna ansvarsfördelningen kopplat till målgruppen samt en 
kartläggning av insatser inom civilsamhället. Kommunen har inget juridiskt ansvar då 
det gäller frågor om den praktiska återvändandeprocessen utan ansvaret ligger på 
Migrationsverket respektive polismyndigheten. Förvaltningens bedömning är att det 
finns ett visst behov av kompetenshöjande insatser vilket kan säkerställas genom 
Länsstyrelsens kommande utbildningsdag gällande återvändande samt att vid behov 
bjuda in Strömsundskommun kring erfarenheter från projekt Barnets bästa i 
återvändandet. Fortsatt samverkan mellan berörda förvaltningar, Länsstyrelsen och 
civilsamhället krävs. Om nämnden bedömer att ytterligare insatser behövs så kan 
möjligheten till IOP med fokus på återvändandeprocessen undersökas ytterligare, med 
Stockholm stad som utgångspunkt. Att inrätta en tjänst inom ungdomsjouren med 
särskilt fokus på återvändandestöd bedöms inte ge önskat resultat då målgruppen i 
regel håller sig ifrån myndigheter. Partnerskap i form av IOP kan i stället utgöra ett 
komplement till kommunens verksamhet om nämnden bedömer att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas.  
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Bakgrund 

På socialnämndens sammanträde i juni 2019 beslutade nämnden att uppdra till 
förvaltningen att utreda förutsättningarna av ett återvändandestöd. Frågan 
aktualiserades av Uppsala-alliansen och fokus ligger på återvändandestöd för unga 
ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget innehöll att utveckla 
en modell för ökad information om återvändande samt frågor om att genomföra ett 
kunskapslyft för socialsekreterare och skolkuratorer. Med anledning av 
gymnasielagens utformning samt det faktum att en större andel asylsökande får avslag 
på sin asylansökan finns det risk för att antalet som hamnar i en situation av 
papperslöshet har eller kommer att öka. Detta i sin tur ökar risken för att fler personer 
hamnar i en socialt utsatt situation med olika typer av exploatering som följd.  
 

Föredragning  

Under hösten 2015 tog Uppsala kommun och socialnämnden, liksom landets 
kommuner i stort, emot ett historiskt sett mycket stort antal ensamkommande barn 
efter anvisning från Migrationsverket. År 2015 ansökte drygt 35 000 ensamkommande 
barn om asyl i Sverige och 529 barn anvisades till Uppsala kommun. Efter att 
regeringen fattade beslut om åtgärder för att minska antalet asylsökande, så som att 
införa gränskontroller samt anpassa asyllagstiftningen till EU:s miniminivå, så 
minskade antalet asylsökande kraftigt. Även omvärldsfaktorer som EU:s yttre och inre 
gränskontroller inklusive EU:s överenskommelsen med Turkiet om att minska antalet 
flyktingar som tar sig från Turkiet till EU påverkar antalet asylsökande i Sverige.  

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige, den s.k. tillfälliga lagen, har bland annat inneburit tidsbegränsade 
uppehållstillstånd samt färre skyddsgrunder, vilket har påverkat ensamkommande 
barns möjlighet att få stanna i Sverige. Förutom att antalet asylsökande minskade 
drastiskt på grund av politiska beslut så har den nya mer restriktiva lagstiftningen 
också resulterat i att en allt större andel ensamkommande barn och unga får avslag på 
sin asylansökan.   

Den större gruppen ensamkommande kan delas upp i ensamkommande barn 
respektive ensamkommande unga där vi i det senare syftar på dem som kommit till 
Sverige som ensamkommande barn men som idag är över 18 år och således unga 
vuxna. Majoriteten av de ensamkommande i Uppsala kommun är numera över 18 
eftersom det är väldigt få barn som kommer till Sverige vilket innebär få nya 
anvisningar. Sedan 2017 har antalet anvisningar per år till Uppsala legat på mellan 16 
och 20 stycken och prognosticeras bli ca 20 per år under 2019 och 2020.  Antalet 
aktuella för insats i form av placering från socialnämnden, efter anvisning från 
Migrationsverket, är idag ca 150 och ytterligare knappt 60 är aktuella för s.k. 
genomgångsboende som är en typ av bostadssocialt kontrakt. 

I juni 2018 beslutade Riksdagen om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga 
vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande barn och som drabbats av lång 
handläggningstid. Den s.k. nya gymnasielagen, som är en del av den tillfälliga lagen 
som nämns ovan (16 f§ i den tillfälliga lagen), har möjliggjort tillfälligt 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kraven för förlängt uppehållstillstånd är i 
förlängningen mycket höga och med största sannolikhet kommer många i målgruppen 
att få avslag under de kommande åren. Den största risken för avslag ligger i nästa 
prövning som skall göras då det först beslutet om förlängningen baseras enbart på 
ambitionen att studera. Det finns också en risk för att hamna i en papperslös situation 
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om den enskilde inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd innan det aktuella 
tillståndet löpt ut.  Enligt senaste statistik från Migrationsverket så har 273 personer i 
Uppsala fått uppehållstillstånd enligt denna lag. Av dessa så är det 180 vars tillfälliga 
uppehållstillstånd löper ut under månaderna november 2019 till januari 2020.  

Sammantaget så befarar många att gymnasielagens utformning samt det faktum att 
en större andel asylsökande får avslag på sin asylansökan resulterar i att antalet som 
hamnar i en situation av papperslöshet har eller kommer att öka. Detta i sin tur ökar 
risken för att fler personer hamnar i en socialt utsatt situation med olika typer av 
exploatering som följd.  
 

Vid beslut om avslag 

När beslut om avslag och utvisning vinner laga kraft är individen som utgångspunkt 
skyldig att lämna Sverige. Individen kan vända sig till Migrationsverket eller polisen om 
hen har behov av stöd och hjälp för att återvända. Om individen åberopar hinder för 
verkställighet av ett utvisningsbeslut kan Migrationsverket i vissa fall meddela 
inhibition av beslutet om utvisning.  

Migrationsverket har ansvar för att bistå med hjälp och stöd inför frivilligt 
återvändande, pröva ansökningar om verkställighetshinder samt pröva och besluta 
om förvar och uppsikt. Det finns olika typer av stödinsatser som kan ges både i Sverige 
och i mottagarlandet vid frivilligt återvändande. Polisen har ansvar för att verkställa av- 
eller utvisning som inte bedöms kunna genomföras på frivillig väg. 
 

Kommunens ansvarsområden 

Kommunen har ansvar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn enligt 
Lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (LMA). Då det gäller asylsökande vuxna 
samt barn med vårdnadshavare så har Migrationsverket ett långtgående ansvar enligt 
LMA. Den som omfattas av lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen för förmåner av motsvarande karaktär som de som ges enligt LMA. De 
som har uppehållstillstånd i Sverige har samma rätt till insatser enligt socialtjänstlagen 
som alla andra invånare. 

En person som vistas i landet utan uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller annat stöd i 
författning har enligt bedömning från SKL normalt inte rätt till bistånd enligt 
socialtjänstlagen annat än för att undgå en akut nödsituation. Ett ansvar finns dock att 
ta emot och pröva ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Kommunen har 
också ett ansvar för förskoleklass och grundskola, gymnasieskola om utbildningen 
påbörjats före 18 års dagen samt boende och omsorg för ensamkommande barn 
(under 18 år) i avvaktan på att beslutet om av- eller utvisning verkställs. Kommunen 
har inget juridiskt ansvar då det gäller frågor om den praktiska 
återvändandeprocessen. 

Inom Uppsala kommun är det socialnämnden som har ansvaret för mottagande av 
ensamkommande barn vilket innebär ett ansvar för att utreda och följa upp barnets 
behov av stöd och placering. I regel har den unge boendeinsats från socialnämnden 
fram till 18 årsdagen som asylsökande och som längst till 21 årsdagen om 
uppehållstillstånd har beviljats innan 18 årsdagen. Detta innebär att de 
ensamkommande unga som syftas till i detta uppdrag i allmänhet inte är aktuella för 
insatser från socialnämnden, förutom enstaka individer där det finns särskilda behov 
så som missbruksproblematik eller andra typer av psykosociala svårigheter. När frågan 
om återvändande har lyfts i socialnämndens ungdomsråd för ensamkommande så har 
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den allmänna inställningen varit att återvända till Afghanistan, där majoriteten i 
målgruppen kommer ifrån, inte är ett alternativ oavsett beslut från Migrationsverket. 

Uppsala ungdomsjour träffar i sin uppsökande områdesverksamhet gruppen 
ensamkommande unga men har inget särskilt uppdrag kopplat till målgruppen eller till 
återvändandeprocessen. Ungdomsjouren träffar unga på stan för att förebygga social 
oro men har i allmänhet inte uppgift om status då det gäller uppehållstillstånd hos 
dem de träffar. Upplevelsen är att de inte i någon större utsträckning kommer i kontakt 
med dem som redan befinner sig i en papperslös situation. 

Målgruppen ensamkommande unga är således i första hand aktuella inom 
utbildningsförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen vilka därför har 
tillfrågats om behov och synpunkter utifrån uppdraget.  

Utbildningsnämnden ansvarar utifrån berörd målgrupp för gymnasieutbildning. 
Utbildningsförvaltningen beskriver en situation som är svårt att hantera med grund i   
aktuell lagstiftningen eftersom studiernas utformning direkt påverkar möjligheten till 
uppehållstillstånd. Inom målgruppen unga vuxna som har tillfälligt uppehållstillstånd 
enligt gymnasielagen ser de exempelvis att det finns en grupp individer som inte 
tillgodogör sig studierna av olika anledningar, men deltar i undervisningen för att ha 
närvaro att redovisa till Migrationsverket. De ser också många som på grund av 
analfabetism eller andra svårigheter inte kommer att uppnå kraven för 
uppehållstillstånd. Vidare så finns det finns påtryckningar från olika håll att skolan ska 
möta upp de krav som ställs för att möjliggöra fortsatta uppehållstillstånd, t.ex. i 
utformningen av studieplaner. Samtidigt har gymnasieförordningen och kommunala 
styrdokument att förhålla sig till vilka inte tar särskild hänsyn till de särskilda 
omständigheterna gällande specifika målgrupper. I gymnasieskolan upplevs att de 
som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ändå stannar kvar och oftast 
också går kvar i skolan, vilket de har rätt att göra enligt aktuellt regelverk. Bedömning 
från utbildningsförvaltningen är att kunskapslyft gällande asyllagstiftning och frågor 
kopplade till återvändandeprocessen är välkommet för att kunna möta målgruppen på 
bästa sätt. Samtidigt bedöms det också vara viktigt att hålla sig inom kommunens 
uppdrag och ansvarsområden och hänvisa till Migrationsverket eller annan ansvarig 
instans i frågor som rör deras ansvarsområden. 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning och 
möter således målgruppen inom dessa verksamheter.  Arbetsmarknadsförvaltningen 
betonar att det huvudsakliga uppdraget inom socialtjänst – ekonomiskt bistånd är just 
att bedöma rätten till och handlägga ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Att ha 
tillräcklig kunskap kring att möta individer utifrån individuella förutsättningar är viktigt 
men det finns en tveksamhet till kompetenshöjande insatser om lagstiftning gällande 
uppehållstillstånd samt detaljerad kunskap om återvändandeprocessen. Detta dels 
eftersom detta inte ligger i verksamheternas uppdrag och dels för att det finns en risk 
för att felaktig information förmedlas om handläggare och personal inom vuxen-
utbildning ska agera som kunskapsbärare i stället för att hänvisa till Migrationsverket i 
dessa fall. Om individer väljer att inte studera exempelvis så kan det påverka 
möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd men det är Migrationsverkets och 
domstolarnas uppgift att pröva. Personal kan vara i behov av viss kompetenshöjande 
insats gällande återvändandeprocessen men fokus bör vara i syfte att kunna förmedla 
information på en mer övergripande nivå, inte utgöra källan till information. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 beslutades om utredning 
avseende gymnasielagen och ensamkommande (KSN-2019-1547).  
Ärendet beskriver de fyra berörda förvaltningarnas gemensamma förslag till 
långsiktig inriktning för Uppsala kommuns arbete riktat till de som berörs av den 
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nya gymnasielagen samt andra ensamkommande unga vuxna utanför det 
ordnande mottagandet av nyanlända, som bor och studerar i Uppsala kommun. 
Den föreslagna inriktningen består i flera uppdrag till kommunledningskontoret 
som syftar till att samordna kommunens arbete riktat mot den identifierade 
gruppen inom ramen för kommunens arbete kring etablering och integration samt 
beakta behov av eventuella riktade åtgärder i framtagandet av relevanta 
kommunövergripande styrdokument. I uppdragen till kommunledningskontoret 
ingår att löpande följa upp målgruppens sociala situation. Den bortre 
tidshorisonten för arbetet sattes enligt utredningen till åtminstone 2025. 
 
Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens roll är att samordna kommunernas mottagande av ensamkommande 
barn. Socialförvaltningen har nära samverkan med och deltar aktivt i Länsstyrelsens 
strategiska nätverk med länets kommuner. Fokus har under året förskjutits från att haft 
sitt huvudsakliga fokus på ensamkommande barn till ett större fokus på 
ensamkommande unga och därav har också arbetsmarknadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen inkluderats. I början av 2019 ordnade Länsstyrelsen i Uppsala 
Län en konferens om barns bästa i återvändandet och i januari 2020 kommer 
Länsstyrelsen att anordna en utbildningsdag riktad till både myndigheter, dess 
uppdragstagare samt civilsamhället med fokus på återvändandeprocessen och unga 
vuxna.  

 
Civilsamhället 

Inom det civila samhället pågår ett flertal insatser riktade till dem som befinner sig i en 
papperslös situation alternativt riskerar avslag. I Uppsala finns det ett antal frivillig-
organisationer och mer löst sammansatta nätverk av privatpersoner som ger hjälp och 
stöd till målgruppen, psykosocialt stöd och mer basala hjälpinsatser som mat och 
husrum. De organisationer som beskrivs här är de som kommunen har en närmare 
samverkan med. 

Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har sedan 2017 
en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset, vilket 
revideras och ska förlängas fr.o.m. 1 januari 2020 enligt beslut från respektive nämnd. 
Papperslösa är en del av nuvarande IOP och Röda Korset möter i sin verksamhet 
målgruppen oavsett om denna finns kvar inom ramarna för partnerskapet eller inte. 
Röda Korsets samtliga verksamheter riktar sig till alla oavsett status på tillstånd och 
målgruppen kan där bl.a. få psykosocialt stöd och information. Röda Korset har också 
omfattande landinformation om länder som är aktuella för återvändande eftersom 
Röda Korset/Röda halvmånen finns i stora delar av världen. Om målgruppen finns kvar 
i det nya partnerskapet så finns det större möjligheter för kommunen att närmare 
samverka med Röda Korset i de utmaningar samhället möter rörande målgruppen. 

Svenska kyrkan i Uppsala har sedan sommaren ett projekt som pågår till sista 
november i år, Emmausprojektet, som syftar till att ge psykosocialt stöd till 
ensamkommande unga vuxna, med särskilt fokus på återvändandeprocessen och 
psykisk ohälsa.  Genom fältarbete etableras relation till målgruppen för att på så vis 
identifiera vilka behov av stöd som finns och vad som skulle behöva finnas. Uppsala 
ungdomsjour och Migrationsverkets återvändandeteam i Uppsala finns i styrgruppen. 
Erfarenheter från projektet bekräftar tidigare kunskap om att få i målgruppen är villiga 
att lämna landet på frivillig väg, inte heller de som befinner sig i en mycket svår social 
situation. Erfarenheten från möten med målgruppen säger också att det finns en 
omfattande psykisk ohälsa med bl.a. PTSD hos många. En erfarenhet är också att de 
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som redan befinner sig i en papperslös situation inte kommer fram och pratar när 
ungdomsjouren är med, målgruppen nås bättre i andra sammanhang där det finns 
möjlighet att enskilt prata med socialarbetaren i projektet. Svenska kyrkan har också 
juridisk rådgivning till en bredare målgrupp och uppfattningen är att många inte tar in 
information om avslagsbeslut samt att nya gymnasielagen förskjuter hoppet. 

Socialnämnden har också samverkan med Uppsala Stadsmission utifrån beviljat 
bidrag till Projekt Fadderhem. Majoriteten av de unga vuxna som har kommit i kontakt 
med projektet har senare ansökt om och fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen 
men många har även fått avslag på sin ansökan. Inom ramarna för projekt Fadderhem 
ges ett stödsamtal vid avslag och information om vilka alternativ som finns, innan den 
unge avslutas i projektet. Uppsala Stadsmission har beviljats bidrag t.o.m. 31 
december 2019. Uppsala stadsmission driver också sedan början av denna termin en 
mötesplats för ensamkommande unga och för 2020 har socialförvaltningen och 
Uppsala stadsmission beviljats medel från Länsstyrelsen för ändamålet. Målgruppen 
som befinner sig i en situation av papperslöshet är inte en särskild grupp inom projekt 
mötesplats. 

Socialnämnden har också ett IOP med Uppsala stadsmission men överenskommelsen 
omfattar inte aktuell målgrupp. 

Stockholm stad 

Stockholm stad har sedan 2017 ett IOP med Stockholm stadsmission, Röda Korset, 
Rädda barnen och Barnrättsbyrån med fokus på ensamkommande barn och unga upp 
till 21 år som av olika anledningar står helt eller delvis utanför samhällets insatser, eller 
som riskerar göra det.  Fokus ligger på de målgrupper som Stockholm stad själva har 
svårt att nå ut till då de ofta har ett lågt förtroende för myndigheter och då man ser att 
många befinner sig i en socialt mycket utsatt situation med olika typer av exploatering.  

Västerås stad 

Västerås stad har haft ett projekt, ”Länken” inom vilket man kartlagt ensamkommande 
unga som befann sig i hemlöshet samt att jobba motiverande till andra alternativ, både 
i form av boende via Migrationsverket samt till återvändande beroende på situationen. 
Då nya gymnasielagen trädde i kraft så hamnade fokus mycket på vägledning kring 
den. Syftet med projektet var bl.a. att bidra till en trygg stadsmiljö. 

Västerås har också en mötesplats för ensamkommande barn och unga som 
kommunen driver och som också riktar sig till dem som omfattas av gymnasielagen. 

Strömsunds kommun 

Strömsunds kommun driver sedan 2017 ett EU-finansierat projekt Barnets bästa vid 
återvändande tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland. 
Målgrupp är i första hand ensamkommande barn men projektet arbetar nu med att 
sprida kunskap och erfarenhet också med fokus på ensamkommande unga, med 
anledning av rådande situation. Inom projektet har man utvecklat vad som har kommit 
att kallas ”Strömsundsmodellen” som innehåller kompetensutveckling samt en 
samverkansmanual för dem som möter barnen samt samtal med ensamkommande 
barn tidigt i processen samt efter avslag.  
 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen och civilsamhället gör likvärdig bedömning då det gäller ensam-
kommande barn och ungas inställning till återvändande, vilket är att ytterst få har en 
tanke om att återvända på frivillig väg. Den stora majoriteten ensamkommande har sitt 
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ursprung i Afghanistan och en anledning till att man inte ser det som en möjlighet att 
återvända är att man vuxit upp i och i vissa fall har sin familj i Iran. Det finns också en 
allmän föreställning om att det inte finns något att återvända till i det land som man 
flytt ifrån, beroende på vilket land man kommer ifrån.  

Att handläggare, fältarbetare och skolpersonal som möter målgruppen som har fått 
eller riskerar få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd har tillräcklig information 
om regelverket på övergripande nivå är bra för att i vissa fall kunna ge ett psykosocialt 
stöd och kunna hänvisa frågor rätt. Samtidigt är det viktigt att hålla sig inom sin 
profession och ansvarsområde och hänvisa till rätt myndighet/instans vid frågor från 
den enskilde då det annars finns en risk för att fel information förmedlas, då 
regelverket gällande uppehållstillstånd och återvändande är komplext och 
föränderligt.  

Det finns en poäng med att jobba förebyggande d.v.s. prata mer om ett eventuellt 
återvändande med de individer som kan komma att beröras av ett avslag tidigare i 
processen. För socialförvaltningen handlar det framförallt om socialsekreterare och 
boendepersonal som arbetar med ensamkommande asylsökande barn eftersom 
majoriteten av den målgrupp som syftas på i detta uppdrag inte är aktuella för insatser 
från socialnämnden. Ungdomsjouren möter den större målgruppen ensamkommande 
och kan också ha behov av kompetenshöjande insatser gällande asyl-, tillstånds- och 
återvändandeprocesser, men oftast har de vid mötet med den unge ingen information 
om den enskildes status då det kommer till frågan om uppehållstillstånd. 

Uppsala ungdomsjour skulle rent praktiskt kunna inrätta en tjänst liknade den 
uppsökande funktion som finns inom kyrkans Emmaus projekt. Det huvudsakliga 
syftet bör vara att ge ett psykosocialt stöd och bidra med information om vilka 
valmöjligheter den enskilde har vid ett avslag, syftet bör inte vara att aktivt hjälpa till 
med själva återvändandet eftersom det inte ligger inom kommunens och 
socialtjänstens ansvarsområde. En sådan tjänst kräver nära samverkan med 
Migrationsverket för att minska risken för att fel information förmedlas. Risken med 
denna typ av tjänst är också att man inte lyckas identifiera och möta målgruppen då 
många som befinner sig utanför samhällets insatser inte vill ha kontakt med 
myndigheter, vilken är en erfarenhet Uppsala ungdomsjour har bl.a. utifrån samarbetet 
med Svenska Kyrkan. Om det i en sådan tjänst skulle ingå att mer aktivt arbeta för att 
enskilda personer ska återvända så riskeras dessutom förtroendet för socialtjänsten att 
urholkas. Ensamkommande barn har ofta initialt svårt att förstå skillnaden mellan 
Migrationsverket och socialtjänsten. I allmänhet byggs ett förtroende för socialtjänsten 
upp under den tid de är placerade och risken om socialtjänsten aktivt ska arbeta med 
att få personer att återvända är att förtroendet urholkas och i förlängningen att rätt 
insatser inte kan ges. 

Förvaltningens förslag är att ansvarig strateg fortsätter bevaka och följa utvecklingen 
gällande målgruppen unga vuxna som riskerar hamna i en papperslös situation genom 
information från ungdomsjouren, fortsatt samverkan med andra berörda förvaltningar, 
med Länsstyrelsen samt med de organisationer inom civilsamhället som förvaltningen 
har pågående samverkan med. Förvaltningen bör också uppmuntra deltagandet i 
kompetenshöjande insatser så som den heldag som anordnas av Länsstyrelsen om 
återvändandet, för den personal inom förvaltningen som möter målgruppen. En 
kompetenshöjande insats kan också åstadkommas med befintliga resurser genom att 
bjuda in Strömsunds kommun kring erfarenheter från projektet Barns bästa i 
återvändandet, i samverkan med övriga förvaltningar, och företrädesvis tillsammans 
med länets kommuner med stöd av Länsstyrelsen. 
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Om nämnden bedömer att ytterligare insatser behövs så kan möjligheten till IOP med 
fokus på återvändandeprocessen undersökas ytterligare, med Stockholm stad som 
utgångspunkt. Att inrätta en tjänst inom ungdomsjouren med särskilt fokus på 
återvändandestöd bedöms inte ge önskat resultat då målgruppen i regel håller sig ifrån 
myndigheter. Rent juridiskt är inte heller frågan om återvändande en kommunal 
angelägenhet och IOP kan i stället utgöra ett komplement till kommunens verksamhet.  

 
Ekonomiska och andra resursmässiga konsekvenser 

Vid anställning av en person till inom ungdomsjouren beräknas kostnaden bli mellan 
650 000 och 750 000 kr per år för en heltidstjänst, inräknat lönekostnad, HR, OH, 
fortbildning o.s.v. Vid eventuellt partnerskap behöver ytterligare utredning inklusive 
kostnadskalkyler göras. Partnerskap innebär resurser i form av personal (strateg samt 
fältarbetare) samt bidrag till berörda organisationer ur civilsamhället.  

Deltagande i utbildningar anordnade av Länsstyrelsen samt inbjudan till och 
deltagande i kompetenshöjande insatser av Strömsunds kommun och projekt Barnets 
bästa vid återvändande kräver resurser i form av arbetstimmar från berörd personal. 

 

Socialförvaltningen 
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