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Socialforvaltningen Till Socialnamnden 

Datum 2017-11-30 

Dnr SN 2017/0069 

Svar pa Lanssty relsens framstallan avseende samverkansplan om 
ensamkommande barn som forsvinner 

Sammanfattning 
Lansstyrelsen, Granspolisen, Migrationsverket, Sigtuna kommun, Stockholms stad, 
Kommunforbundct i Stockholms lan, Stockholms Stadsmission och Radda Barnen har tagit fram ett 
gemensamt arbetssatt for att forebygga forsvinnanden och agera samordnat da ctt ensamkommande 
barn awiker. I en framstallan fran Lansstyrelsen inbjuds lanets samtliga kommuner att ansluta sig till 
pagaende arbete genom att anta samverkansplanen Att samverka kring ensamkommande barn som 
forsvinner - Arbetssatt och rutineri Stockholms Ian 2017-2018. Lansstyrelsen onskar aterkoppling senast 
december 2017. Forvaltningen foreslar att samverkansplanen antas mot bakgrund av det behov som 
finns av samverkan i arbetet for att minska risken att ensamkommande barn forsvinner. 

Beslutsforslag 

Socialnamnden beslutar 
Anta samverkansplanen Att samverka knng ensamkommande barn som forsvinner-Arbetssatt och rutineri 
Stockholms lan 2017-2018. 

Bakgrund 
Under 2008 tog Polisen, Migrationsverket, Stockholms stad och Sigtuna k ommun fram en 
overenskommelse om rutiner kring ensamkommande barn som awiker. Under varen 2015 bildades 
ett natverk bestaende av Lansstyrelsen i Stockholms lan, Granspolisen, Migrationsverket, Sigtuna 
kommun, Stockholms stad, Kommunforbundct i Stockholms lan (KSL), Stockholms Stadsmission 
och Radda Barnen med uppdrag att revidera och uppdatera denna overenskommelse. Resultatet av 
arbetet ar samverkansplanen Att samverka kring ensamkommande barn som f orsvinner- Arbetssatt och ntliner 
i Stockholms lan 2017-2018. 

Syftet med planen ar att: 
• effektivisera samverkan i det forebyggande arbetet for att forhindra att barn forsvinner, 
• agera samordnat nar ett barn forsvinner och 
• effektivisera arbetet nar ett barn patraffas. 

Lanets samtliga kommuner ar inbjudna att delta i pagaende arbete genom att anta samverkansplanen. 
Forvaltningens slutsatser 
Enligt Migrationsverkets nationella statisdk fanns i maj 2016 1 829 barn registrerade som awikna. I 
en enkatundersokning bland lanets kommuner under 2016 framkom att manga kommuner saknar 
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rutiner for agerande nar ett barn awiker. Nastan samtliga kommuner uppgav ocksa att de inte har 
specifik utbildning om barn som forsvinner for personal som arbetar med ensamkommande barn. 

I en kartlaggning som gjordes av Lansstyrelsen under 2015 om manniskohandel med barn 
konstaterades att 64 procent av 210 identifierade arenden giillde ensamkommande barn. Det ar barn 
som riskerar att utsattas for sexuell exploatering, tvangsarbete eller tvingas till tiggeri. I 
samverkansplanen konstateras att lagsdftning, langa handlaggningstider, bristande information, 
bemotande och boendeplacering kan medfora att barn lattare hamnar utanfor myndigheternas 
mottagningsarbete. Darmed riskerar barnen att hamna i en ut satt situation utan skyddsnat. 

Den framtagna samverkansplanen beskriver ett gemensamt arbetssatt for att forebygga 
forsvinnanden och agera samordnat nar ett barn konstateras awiken. I planen beskrivs de olika 
aktorernas respektive roller och ansvar. Planen innehaller idcntifierade utvecklingsomraden samt 
rutiner och checklistor som tagits fram i de t regionala samverkansnatverket. 

For socialforvaltiningens del innebar samverkansplanen forslag som ror handlaggning och 
dokumentation inom myndigheten men ocksa arbetssattet hos vara ut forare dar barnen ar placerade. 
Nagra av de forslag som redovisas i samverkansplanen ingar i nuvarande rutiner medan andra 
innebar implementering av nya arbe tssatt och revidering av befintliga rutiner . 

For att kunna arbeta med att minska risken att ensamkommande barn awiker eller forsvinner 
behovs samverkan mellan olika ak torer inom lanet. Forvaltningen menar darfor att kommunen bor 
delta i det pagaende lansovergripande arbetet genom att anta samverkansplanen. 

att foljas upp av den lansovergripande arbetsgruppen under varen 2018. 

Maria Thomelius 
Sakkunnig socialforvaltningen 

Bilagor 
1. Framstallan avseende anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som forsvinner i 

Stockholms ljin 
2. Att samverka kring ensamkommande barn som forsvinner - Arbetssatt och rutiner i Stockholms 

lan 2017-2018. 

Expedieras 
Lansstyrelsen Stockholms lan 

Osterakers kommun | 184 86 Akersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osceraker.se 

Susanna Kiesel 
Socialdirektor 

kommer 

Sida 2 a v 2 


