
 

 

 

Uppföljningsmodell för mottagandet av 
ensamkommande barn i Västerbotten 

 
 

Uppföljning för verksamhetsutveckling 
FoU Välfärd har i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten genomfört ett projekt med att ta fram 
en uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn på HVB-hem, stödboende och 
träningslägenheter i länet. Syftet är att modellen ska kunna användas i alla kommuner och vara ett 
verktyg för verksamhetsutveckling med målet att förbättra mottagandet. 
 
Med mottagandet menas den process som startar med att ett barn eller en ungdom kommer till ett 
asylboende, tills dess att barnet eller ungdomen flyttar ut i eget boende eller återförenas med sina 
vårdnadshavare. 
 
 

Vad är ett gott mottagande? 
Med hjälp av en arbetsgrupp bestående av personal från boenden i fem pilotkommuner har 
projektledningen undersökt vad ett gott mottagande är. De ensamkommande ungdomarnas 
erfarenheter har lyfts in genom olika rapporter där ungdomarnas synpunkter beskrivits. 
 
Ett gott mottagande handlar bland annat om möjlighet till bostäder, sysselsättning, sjukvård, skola 
och fritidsaktiviteter. Även boendenas samverkan med föreningar, skola och hälso- och sjukvård 
spelar in. Ett gott mottagande innebär också att ungdomarna får möjlighet till goda skolresultat, 
uppleva begriplighet och delaktighet samt känna förtroende och trygghet. 
 
De olika aspekterna på ett gott mottagande har formulerats som variabler, prioriterats och sorterats 
utifrån struktur-, process- och resultatkvalitet. Dessutom har de sorterats i tre nivåer; samhällsnivå, 
verksamhetsnivå och individnivå. Se bild nedan.  
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Vilka faktorer lägger grunden 
och är förutsättningen för ett 

gott mottagande? 

 

Vilka insatser genomförs som 
har betydelse för resultatet? 

 

Vilka resultat kan vi se av ett 
gott mottagande? 
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Enkäter och årshjul 
Som bilden ovan visar har enkäter för samhälls- och verksamhetsnivå utformats. När det gäller 
individnivån kommer modellen använda nya BBIC samt ett antal tilläggsfrågor som är specifika för 
ensamkommande barn. De utformade enkäterna har testats i de fem pilotkommunerna. 
 
Som en del av modellen har även ett förslag på årshjul tagits fram. Datainsamling och återkoppling 
har planerats för att matcha kommunernas gemensamma EKB-träff i länet under hösten samt det 
politiska budgetarbetet och på så sätt ge gott underlag för erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling 
och -planering. Se bild nedan. 

 
 
Återkoppling 
Resultatet av enkäterna återkopplas till varje enskilt boende efter sammanställning. De 
sammanställda svaren kan ligga till grund för boendets verksamhetsutveckling om personal och 
ungdomar analyserar och arbetar med resultaten. För att underlätta denna process erbjuds ett 
material med tips och idéer. 
 

Implementering i länet 
Länsstyrelsen har beviljat FoU Välfärd medel för att under 2016 bjuda in länets alla kommuner att 
börja använda uppföljningsmodellen. Ett brev med utförligare information och inbjudan kommer att 
skickas till länets alla socialchefer och boendechefer under våren. 
 

Frågor? 
Om du vill veta mer eller funderar på något är du välkommen att höra av dig till oss! 
 
Maria Clausén Edman, utvecklingsledare 
maria.edman@regionvasterbotten.se 
 
Daniel Örnberg, utvecklingsledare 
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se 
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