
Baba
råd och stöd för unga ensamkommande som står utanför samhällets insatser eller riskerar 
att hamna utanför

2022-05-23
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Målgrupp

• Barn och unga som kommit till Sverige ensamma

• Som står utanför samhällets insatser eller riskerar 
att hamna utanför

• Unga vuxna som omfattas av gymnasielagen

• Upp tills man fyller 25 år

• Bosatt i Stockholm
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181 st

141 st

94 st

156 st

319 st

180 st

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (jan-mars)

Antal unika individer
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Extrem utsatthet 

• Får ej sina basala behov tillgodosedda

• Hemlöshet, osäkra boendelösningar 

• Har ingen möjlighet till laglig försörjning

• Hög risk att utsättas för människohandel

• Hög risk att exploateras på arbetsmarknaden

• Psykisk ohälsa, trauman, suicidrisk

• Drogmissbruk, självmedicinering 
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”Om du är en tjej ja det är svårt, det är svårt för dig att hitta ett 
ställe att bo, att vara trygg. Att inte tvingas sälja sex för det 
finns många, många möjligheter, många erbjudanden, det är 
ett sätt att kunna få pengar. Det är väldigt lätt att hamna där. 
Och samma sak för killar, här tvingas även många killar att vara 
en del av detta bara för att kunna få pengar, för att överleva, för 
att hitta ett ställe att bo på, det spelar ingen roll om det är en 
tjej eller en kille, det är en människa. Båda har känslor. Och 
båda kan börja gråta. 
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Vad erbjuder Baba?

Råd och stöd genom ombudskap

Juridisk rådgivning

Social samvaro

Basbehov

Samtalsgrupper

Fritidsaktiviteter

Skaparverkstad

Referensgrupp

Rådgivning i grupp etc.



Genomförande-

plan upprättas

Träffar ombud Deltagare och 

ombud arbetar med 

genomförandeplan

Deltagaren fattar 

eget informerat 

beslut kring sin 

situation

Genomförande-

plan slutförd

Hur ser ombudsprocessen ut?

Juridisk rådgivning,

Stöd i kontakt med myndigheter, 

Information om rättigheter,

Information kring återvändande,

Stöd i kontakt med vård
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TUT skyddsskäl, PUT GL/NGL, TUT bevisperson i brottsutredning, arbetstillstånd, återinträtt i 

LMA, återvänt till hemland, beviljade insatser från socialtjänst

Tillbaka in i systemet 

2021

53 st

2020

21 st

2019

48 st

2018

71 st

2017

30 st

+ 100 kompletta
PUT ansökningar 

GL/NGL

(1 sept-31 dec)
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Vilka förändringar behövs?

Rättssäker asylprocess
Svårigheter:
• Reaktioner på den s.k. flyktingkrisen
• Beslut som leder till limbo
• Den sökande har inte förstått beslut om avslag från Migrationsverket
• Godtyckliga åldersuppskrivningar 
• Ordnat mottagande i hemlandet för minderårig
Rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) 
Svårigheter:
Sedan 1 juni 2016 har personer med utvisningsbeslut inte längre rätt att få bistånd i 
form av boende och dagersättning från Migrationsverket.
Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten
Svårigheter:
Personer som befinner sig i en papperslössituation omfattas fortfarande av 
personkretsen i LMA och har därmed inte rätt att ansöka ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL. Kommunen har möjlighet, men inte skyldighet att ge t ex nödbistånd 
enligt 4 kap. 2 § SoL. Dessa beslut går inte att överklaga.
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”I början var det ganska lugnt att arbeta på pizzerian. De lovade mig 
att de kommer hjälpa mig och fixa ett arbetstillstånd.

Jag blev misshandlad första gången när jag började ställa frågor om 
min lön och om arbetstillstånd. Arbetsgivaren verkar rädd att jag 
ska rymma därifrån så de slutade ge mig pengar till SL istället 
skjutsar de mig mellan arbetet och lägenheten. De hotade mig ofta. 
De sa att de skulle ringa polisen och se till att jag blir utvisad till 
Afghanistan. Att jag var ingenting här i Sverige och att ingen ville 
hjälpa mig. 


