Efterforskning av familjemedlemmar till ensamkommande barn
Under asyltiden
Det är Migrationsverket som ansvarar för efterforskningen av familjemedlemmar
under asyltiden (2 d § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande
m.fl.).
Röda Korset är behjälplig med den praktiska efterforskningen och får därför statliga
bidrag för att finansiera denna uppgift.
Om barnet/den unge så önskar bör i första hand den gode mannen följa med till
Röda Korset för att stötta barnet och också i sin egenskap av ställföreträdare
underteckna t.ex. förfrågan enligt personuppgiftslagen, PUL. Gode mannen har dock
inget ansvar för själva efterforskningen eller på annat sätt hjälpa till med att leta
efter barnets/den unges familjemedlemmar.
Om barnet så önskar kan även en kontaktperson, socialsekreterare, någon från HVBhemmet eller familjehemmet följa med till Röda Korset. Om så erfordras bör den
gode mannen utfärda en fullmakt till den som följer med innehåll att t.ex.
underteckna handling enligt PUL.
Det är viktigt att ha i åtanke att det är barnet/den unge som själv bestämmer om en
efterforskning med hjälp av Röda Korset ska genomföras. Alla barn vill inte att
efterforskning ska ske och då ska denna önskan respekteras.
Efter uppehållstillstånd
Om barnet/den unge är placerat är det socialnämnden som blir ansvarig för
efterforskningen av familjemedlemmar. Stöd för detta finns i 6 kap. 1 § tredje stycket
socialtjänstlagen (SoL).
På samma sätt som ovan är det endast om barnet/den unge själv önskar
efterforskning av familjemedlemmar som detta kan ske.
Återförening med familjen i Sverige
Den gode mannen har inget ansvar för att se till att barnets/den unges föräldrar får
komma till Sverige.
Barnet/den unge kan inte företräda sina föräldrar genom att t.ex. ansöka om att
dessa får komma till Sverige.
Röda Korset företräder föräldrarna genom att ta in en fullmakt från dem.
Ekonomiskt bistånd
Barnets föräldrar kan inte beviljas ekonomiskt bistånd för en resa till Sverige
eftersom de varken har hemvist i Sverige eller vistas här (2 kap. a 1 § SoL). Även om
socialnämnden inte kan lämna bistånd till föräldrarna har den ett ansvar för att om
möjligt tillgodose barnets behov av gemenskap och samlevnad med föräldrarna.

Barnet kan således ansöka om ekonomiskt bistånd (4 kap. 1 § SoL) och då är det
barnets behov som får avgöra om bistånd kan beviljas och hur det i så fall ska
utformas.
Migrationsverket får besluta om bidrag för kostnader för resa till Sverige för
föräldrar eller syskon till ett omyndigt barn under förutsättning att barnet har
sammanlevt med dessa personer utanför Sverige och att barnet fått
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § UtL och om det med hänsyn till
barnets behov föreligger särskilda skäl. Bidrag får endast lämnas under vissa
förutsättningar (3-5 §§ förordningen om bidrag till flyktingar för kostnader för
anhörigas resor till Sverige).
När barnets föräldrar har anlänt
Det är socialtjänsten i den kommun som föräldrarna vistas i som har ansvar för att
föräldrarnas behov av stöd och hjälp med boende försörjning tillgodoses. Om
föräldrarna bosätter sig i den kommun där barnet vistas anses den kommunen vara
ytterst ansvarig, 2 a kap. 1 § SoL. Ett omyndigt har dock ingen försörjningsskyldighet
gentemot sina föräldrar (eller andra familjemedlemmar).
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