VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS OM

Placeringsformer för
ensamkommande barn och
unga
Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna
bjuder in till en heldag för chefer, handläggare, beslutsfattare och ansvariga
verksamheter för ensamkommande barn och unga.
För att de ensamkommande ska få det bästa mottagandet och etablering i det svenska
samhället är det viktigt att barnets individuella förutsättningar och behov ska styra
placeringsform och stöd, samt ett flexibelt sammanhållet mottagande.
Under dagen berättar forskare från Sverige om forskning kopplat till gruppen placerade
ensamkommande barn och unga.
Organisationen Nidos i Nederländerna berättar hur de med framgång rekryterat och
placerat ensamkommande barn i familjehem med samma ursprung som barnen. Vi får
också inblick i hur några kommuner har ordnat boendekedjor för ett långsiktigt och
kvalitativt mottagande.
Välkomna!
Datum.

5 november 2014

Ange plats.

Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm(gångavstånd från Tcentralen) Hitta hit.

Målgrupp.

Chefer, handläggare, beslutsfattare och ansvariga verksamheter för ensamkommande
barn och unga.

Kostnad.

1 500 kr exkl. moms

Anmälan.

Anmälan görs senast den 23 oktober via den här länken, vänligen observera att det är
först till kvarn som gäller. Om det finns platser kvar efter den 23 oktober går det bra att
anmäla sig senare.
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PROGRAM
09:00-09:30

Kaffe och registrering

09:30-09:40

Inledning av moderatorerna
Catarina Hast-Markkula, Migrationsverket
Elisabeth Melin, SKL

09:40-10:00

Landshövdingen i Västra Götaland Lars Bäckström inleder konferensen

10:00-11:00

”Speed information” - aktuellt från myndigheter och SKL

11:00-12:00

Vad säger forskningen om placerade ensamkommande barn och unga?
Vad får vi för kunskap om ensamkommande barn placerade i nätverkshem och vad vi vet
vi idag? Placering av ensamkommande barn i nätverkshem är stabilare jämfört med
rekryterade familjehem och placering på HVB
Live Stretmo, fil. Doktor i sociologi Göteborgs universitet
Att lämna vården- ensamkommande barn & ungdomar.
I denna forskning belyses ensamkommande barn och ungdomars upplevelser av att
lämna placering på HVB-hem. I intervjuer lyfter ungdomarna fram aspekter som för dem
blir viktiga i relation till personalen, sociala nätverk och familjemedlemmar runt om i
världen då det är dags att lämna boendet. Vidare har fokus även lagts på de
professionellas agerande och upplevelser av att arbeta under placering och i leaving-care
processen med ensamkommande barn och ungdomar på två olika boenden.
Åsa Söderqvist, doktorand vid Stockholms universitet

12:00-13:15

Förflyttning till matsal, därefter lunch 12:15

13:15-14:15

Pass 1 -valbara seminarier 1-6

14:15-14:30

Kaffe

14:30-15:30
15:30-15:45

Pass 2- valbara seminarier 1-6
Förflyttning till stora föreläsningssalen

15:45-16:30

Så här blev det! Ensamkommande berättar om sin livsresa

Information
Frågor kring anmälan: Konstella tel. 08-452 72 86 e-post: konferens@konstella.se
Frågor om konferensen innehåll:
Elisabeth Melin SKL tel. 08-452 76 04 e-post: elisabeth.melin@skl.se
Catharina Hast Markkula tel. 010-485 69 68 e-post: catharina.hast.markklua@migrationsverket.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Valbara seminarier
Nummer

Namn

1

Folkhögskolan som alternativ väg för ensamkommande ungdomar. Hur går det att implementera
Folkhögskolespåret i kommunerna och vilka är framgångsfaktorerna?
Folkhögskolespåret är ett samverkansprojekt över Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län som syftar
till att utveckla fler alternativ för ensamkommande ungdomars boende, studier och etablering.
Folkhögskolan är en naturlig mötesplats som kan erbjuda anpassad studiegång, internatboende och
plats för kreativitet och utveckling. Projektet drivs sedan 2012 av Trelleborgs kommun i samverkan med
12 kommuner och 15 folkhögskolor.
Tobias Hedkvist och Annika Stark, processledare Trelleborg

2

Ersättningar till kommunerna
Information om de olika statliga ersättningarna som kommuner kan få för mottagandet av
ensamkommande barn, såväl asylsökande som de med uppehållstillstånd.
Helena Svensson, expert Annika Ring Migrationsverket

3

Hur använder vi uppföljningar - Familjehem för ensamkommande barn och unga” och hur
skapar vi rutiner för ett bra mottagande.
Vad ser vi för skillnader i förhållande till andra placerade barn och unga?
Med stöd av resultaten från uppföljning av verksamheten har Malmö idag en myndighetssektion för
ensamkommande barn som rekryterar och följer upp barnen i familjehem
Ann- Christine Rosenlund, metodutvecklare stadskontoret och Jeanette Nilsson, sektionschef Malmö
stad

4

Introduction on Recruitment Foster parents from cultural groups in Netherlands (Nidos)for
unaccompanied minors with great results
General attitude towards recruitment of foster families, finding places, cultural interest and respect. Let’s
experience and share good practice. How to offer knowledge and support?
Peter van de Pol, Country manager Care and live in a family Nidos- youth protection for refugees.
RLF-Reception and Living in Families
Presenting an EU project, aiming to develop knowledge on the provision within families for
unaccompanied minors
Liedewij de Ruijter de Wildt, Project manager Nidos
Seminariet hålls på engelska

5

Hur bygger vi fungerade boendekedjor?
Vad krävs för att få ett långsiktigt och kvalitativt mottagande? Skellefteå och Gullspångs kommuner
berättar om hur man byggt upp boendekedjor från HVB till utsluss- och 18+-verksamheter för att möta
både pojkars, flickors, yngre och äldre barns behov.

6

Vad ser IVO i sin tillsyn och vad gäller för tillstånd HVB?
Det finns goda exempel som vi ser i tillsynen som vi kan dela med oss av.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Ulla Barr inspektör tillsyn
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