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1. Har man regelbunden utbildning för personal angående hedersrelaterad
problematik, tvångsäktenskap och barnäktenskap?
a. I vilken skala och hur är fördelningen?
Personalen som är anställd inom Socialförvaltningens områden ensamkommande barn
och ungdomar erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom olika områden. I
november och december 2016 genomförs en stor utbildningsinsats för att erbjuda 100
medarbetare grundutbildning i BBIC (Barns behov i centrum), där dessa ämnen
berörs. Vidare har Socialstyrelsen arbetat fram ett material (frågor och svar) för att just
stötta personal som arbetar med ensamkommande barn och där frågor kring
barnäktenskap besvaras.
Tillkommer gör även kontinuerlig omvärldsbevakning som samtliga medarbetare får ta
del av.
2. Har man utbildat personal i kring hur man talar och arbetar med just
barnäktenskap med varandra och brukare?
I det dagliga arbetet för samtliga medarbetare inom Socialförvaltningens område
ensamkommande barn och ungdomar är samtal av olika slag en central del. Innehållet
i samtalen är beroende av det enskilda barnets förutsättningar och behov (baserat på
dess vårdplan och genomförandeplan). Socialförvaltningens arbete utgår från MI
(motiverande samtal/intervju) som metod och genom det systemiska förhållningssätt
som samtliga medarbetare förväntas ha, samtalar man om allt som sker i det enskilda
barnets liv.
Utöver detta erbjuds samtliga barn och ungdomar samhällsinformation där dessa
frågor berörs och diskuteras.
3. Vad har socialtjänsten i Eskilstuna för stöd och process i sitt arbete med
frågor som berör barnäktenskap?
Socialförvaltningens område ensamkommande barn och ungdomar utgår från
Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller frågor som berör barnäktenskap.
Grundläggande är att socialtjänsten har samma ansvar för alla ensamkommande barn,
oavsett om de är gifta eller inte. Därmed följs samma processkarta som i alla andra
ensamkommande barn-ärenden.
Utöver detta finns ett förvaltningsövergripande stöd i form av juridisk sakkunnig, som
stöttar i enskilda ärenden samt i processen.
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4. Vilka rutiner har man kring barn av ensamkommande barn i barnäktenskap?
Om ett ensamkommande barn själv är förälder följs samma rutiner som när ett
ensamkommande barn inte är förälder.
5. Vilka utredningar görs när ett barn uppger att det är gift?
Samma typ av utredning görs vare sig ett ensamkommande barn är gift eller inte.
a. Hur gamla är de barnen som uppger giftermål?
I de fall som ensamkommande barn uppgett att de är gifta när de anvistats till
Eskilstuna kommun har de varit ca 17 år.
6. Hur många barnäktenskap har man hittills uppmärksammat inom
Eskilstuna kommun?
Det förs ingen statistik kring detta i socialförvaltningens dokumentationssystem
VIVA. Vår bedömning är att det handlar om 3-5 ärenden sedan Eskilstuna kommun
påbörjade mottagande av ensamkommande hösten 2007.
a. Vilka bolösningar har/implementerar socialtjänsten?
Barnets bästa är alltid den avgörande faktorn när bedömning görs vilken
placeringsform som är aktuell för den enskilde (familjehem, HVB eller stödboende).
b. Hur försäkrar man sig om att barnet förstår svensk lagstiftning, FNs
barnkonvention och sina rättigheter.
I de utredande samtalen som varje ensamkommande barn har med socialsekreterare
informeras om rättigheter och skyldigheter.
I de fall då barnet bor på HVB eller har öppenvårdsinsats via Resursteamet arbetar
handledaren med så kallad ADL(allmändaglig livsföring)-träning, där dessa frågor
ingår. Samtliga ensamkommande barn i Eskilstuna kommun erbjuds också
samhällsinformation via Resursteamet, som är tematiskt uppbyggd.
c. Eftersom en myndig maka eller make inte kan betraktas som
vårdnadshavare, hur ser rutinerna och ansvar ut runtomkring det gifta barnet.
Det gifta barnet tilldelas en god man via Överförmyndarnämnden, och den gode
mannen agerar juridisk vårdnadshavare, såsom för andra ensamkommande barn.
När det gäller socialtjänstens rutiner och processer är de lika, oavsett om det
ensamkommande barnet är gift eller inte.
7. Hur kan Eskilstuna kommun stötta och hjälpa socialtjänsten i dessa frågor?

Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon, växel

agneta.wahlberg@eskilstuna.se

016-710 10 00
Mobiltelefon

0701672050

Webbplats

