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Forord 
Ensamkommande pojkar och flickor som forsvinner ur myndigheternas 
mottagningsarbete loper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanfor 
samhallets skyddsnat och lever en mycket osaker tillvaro. Barns forsvinnande ar 
ett komplext samhallsproblem som beror manga aktorer. Det ar en utmaning som 
vi maste losa til lsammans. 

For att oka skyddet runt de ensamkommande behover vi som moter barnen i 
vara verksamheter battre samordna vara insatser. Ingen enskild myndighet eller 
organisation kan skydda barnen pa egen hand. 

For att framja en lansgemensarn samverkan har ett natverk av aktorer sedan 
varen 2015 arbetat fram konkreta arbetssatt, verktyg och checklistor. Dessa finns 
samlade i denna samverkansplan. 

Samverkansplanen ska ses som ett levande dokument som revideras vid behov, 
men senast efter tva ar. Planen ar ett viktigt steg i en utvecklingsprocess dar vi 
kontinuerligt adderar ny kunskap och forbattrar vara strukturer till skydd och stod 
for utsatta barn, oavsett deras legala status, nationalitet och om vardnadshavare 
finns i landet eller inte. 

Fran och med varen 2017 genomfors ett antal spridningsinsatser for att ge 
mojlighet till fler kommuner och aktorer att fa information om natverkets arbete 
och innehallet i samverkansplanen. 

Vi som ar med i natverkets styrgrupp vill genom lanseringen av denna plan bjuda 
in fler kommuner och aktorer att ansluta sig till natverket och borja arbeta utifran 
materialet. Men det ar ocksa viktigt att sa manga orga nisationer som mojligt bidrar 
med sin specifika kompetens for att fortsatta utveckla materialet framover. 

Lat oss gemensamt skapa en tryggare tillvaro for ensamkommande barn som soker 
skydd i Stockholmsregionen. 

Ensamkommande barns forsvinnanden maste alltid tas pa allvar av oss alia! 

Chris Heister 
Landshovding 

Mats Gerdau 
forbundsordfoiande, 

Magnus Rodin, 
tf regionschef, 
Migrationsverket Lansstyrelsen Stockholm Kommunforbundet 

Stockholms Ian 

regionponscner 
Polisen 

Lena Ludvigsson, 
forvaltningschef, 

^Jonas Nystrom, 
regionchef Region Ost, forvaltningschef, Direktor, 

Gillis Hammar, 
forvaltningschef, 
Stockholms stad 

Direktor, 
Stockholms Stadsmission Sverigeprogrammet, Sigtuna kommun 

Radda Barnen 



"Vid atgarder som ror barn 
ska barnets basta sarskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra atgarder som ror 
vard- eller behandlingsinsatser for barn 

ska vad som ar bast for barnet 
vara avgorande." 



INLEDNING 

Inledning 
Syftet med denna samverkansplan ar att effektivisera samverkan i lanet for att 
forhindra att barn forsvinner, agera mer samordnat nar ett forsvinnande har 
intraffat, samt effektivisera arbetet nar ett barn patraffas. Samverkansplanen 
erbjuder ocksa konkreta arbetssatt, rutiner och checklistor for lanets aktorer som 
traffar ensamkommande barn i sina verksamheter. 

I nastkommande avsnitt beskrivs det regionala samverkansnatverk som funnits 
sedan 2015 i Stockholms Ian. Ma let med samverkansplanen ar att flera kommuner 
och aktorer i lanet ska ansluta sig och borja jobba utifran framtagna rutiner, 
checklistor och arbetssatt. Dessa beskrivs mer utforiigt under kapitlet Rutiner och 
arbetssatt. 

Nedan kommer bakgrund samt information om situationen for ensamkommande 
barn som forsvinner i Stockholms Ian. 

Bakgrund 
De ensamkommande barn som soker asyl befinner sig i en speciellt utsatt situation 
som kraver extra insatser och beskydd av mottagarlandet. Sverige har genom 
barnkonventionen atagit sig att skydda alia barn som befinner sig i Iandet, oavsett 
legal status. FN:s kommitte for barnets rattigheter kritiserade Sverige i sin senaste 
granskning fran februari 2015 for att manga ensamkommande barn forsvinner 
och pekade specifikt pa bristande atgarder/utredning nar ett forsvinnande 
konstaterats1. Barnrattskommitten rekommenderar effektivare atgarder for att oka 
skyddet for dessa barn. 

Lansstyrelsen i Stockholms Ian har tagit initiativet till ett natverk i Stockholm dar 
Migrationsverket, Kommunforbundet Stockholms Lan, Polisen, Radda Barnen, 
Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun ingar i en styr-
grupp. Aven en arbetsgrupp har jobbat med fragan sedan varen 2015. Malet ar 
att myndigheternas och andra aktorers arbete vid misstanke om ett forsvinnande 
ska bli mer samordnat, proaktivt och effektivt. Dessutom ska natverkets arbete 
starka det forebyggande arbetet och gora de olika aktorernas roller och ansvar 
tydligare. En nulagesrapport togs fram som en del av natverkets arbete under 
hosten 20152. Den presenterar en rad olika rekommendationer for det fortsatta 
arbetet, men pekar ocksa pa briste r och hinder i samverkan mellan aktorerna nar 
ett barn forsvinner. 

1 httpsy/www.barnoiTibudsmannen.se/globalassets/dokurnent-for-nedladdning/publikationer/concluding-ob-
servations-2015.pdf 

2 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publik3tioner/2016/rapport-2016- l.pdf 



INI BONING 

Situationen i lanet3 

Migrationsverkets nationella statistik over ensamkommande barn som kommunanvisats 
visar att det i maj 2016 var 1829 ensamkommande barn som var registrerade som av
vikna, vilket motsvarar 4 procent av de barn som anvisats 2013-2016 (maj). Pojkar 
var overrepresenterade bland de som var avvikna. 256 barn, varav 17 flickor och 239 
pojkar, var registrerade som avvikna under samma period i Stockholms Ian". Bland de 
barn som avviker i Stockholms Ian var de storsta medborgarskapsgrupperna under 
denna period afghaner, marockaner och somalier. Som en del av lansstyrelsernas 
nationella kartlaggning fran november 2016 gjordes en enkatundersokning dar lanets 
kommuner fick besvara fragor om arbetssatt for att forebygga att barn forsvinner samt 
rutiner nar ett barn konstateras forsvunnen. Av 26 kommuner i Stockholms Ian ar det 
15 kommuner som har skriftliga rutiner for hur man ska agera nar e tt barn avviker. 
22 kommuner anger att de inte har nagon specifik utbildning om barn som forsvinner 
for personal som jobbar med ensamkommande barn i respektive kommun. 23 av lanets 
anvisningskommuner har haft minst ett barn sedan 2013 som avvikit. Den vanligaste 
orsaken som enligt kommunerna ligger till grund for att barn som kommunanvisats 
avviker ar avslag pa asylansokan, en upplevd risk att fa avslag och radsla for a tt utvisas. 
Samtidigt framkommer brister i kommunernas arbete med att aktivt forbereda barn pa 
ett eventuellt avslag. Bland de riskfaktorer som namns i samband med att barn avviker 
ar lag narvaro i skolan samt att barnet ofta ar borta fran boendet. Att barnet undviker 
kontakt med personal pa boendet ar ocksa ett riskbeteende som flera kommuner 
angett som vanligt eller mycket vanligt innan ett avvikande konstaterats.5 

Barnens utsatthet 
Svenska myndigheter identifierar arligen barn som misstanks varit utsatta for mannisko-
handel eller manniskohandelsliknande brott. Enligt Lansstyrelsens kartlaggning av 
manniskohandel med barn som gjordes 2015 var 64 procent av 210 identifierade 
arenden om misstankt manniskohandel i Sverige ensamkommande barn. Typen av 
exploateringsform varierar, det kan handla om sexuell exploatering, tvangsarbete eller 
tiggeri. Manga barn vill inte ge sig till kanna for myndigheterna pa grund av att de ar 
radda och hotade till livet. Det forekommer att barn lamnar inlarda svar pa frago r om 
namn, alder, nationalitet, sprak och anledning till vistelse i Sverige6. 

Olika faktorersom exempelvis andrad lagstiftning, langa handlaggningstider, bristande 
information, bemotande och boendeplacering kan medfora att barn lattare hamnar 
utanfor myndigheternas mottagningsarbete. Barnen hamnar i en utsatt situation utan 
skyddsnat dar barnets rattigheter till skydd och utveckling kranks. 

Sverige ar fo rpliktigat att folja FN:s konvention om barnens rattigheter, vilket innebar 
att hela den offentliga sektorn och dess anstallda ska respektera, skydda och uppfylla 
barnkonventionen. 

3 Detta stycke ar en samrnanfattning av clet som redovisas mer utforligt i bilagan om Regionala data Stockholms Ian. 
4 hUp://wwvAlansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/R2016-25-Pa flykt och-

forsvunnen-webb.pdf 
5 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/R2016-25-Pa-tlykt-och-

forsvunnen-webb.pdf 
6 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/R2015-30-manniskoh3n-

del-m"rt-barn WFRR pdf 
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Samverkan i lanet 
Sedan varen 2015 har ett natverk av aktorer i Stockholms Ian utformat ett gemen-
samt arbetssatt for att forebygga forsvinnanclen och agera samordnat nar ett 
barn konstateras avviken. Aktorerna har aven identifierat riskfaktorer och pa sa 
satt aven arbetat med rutiner som kan forebygga avvikanden saint gett forslag pa 
rutiner vid patraffande av barn. En styrgrupp och en arbetsgrupp har ansvarat f or 
detta arbete. Styrgruppen bestar av Lansstyrelsen i Stockholms Ian, Granspolisen, 
Migrationsverket, Sigtuna kommun, Stockholms stad, Kommunforbundet i 
Stockholms Ian (KSL), Stockholms Stadsmission och Radda Barnen. Arbe tsgruppen 
ansvarar for det operativa arbetet och bestar, utover de ovan namnda 
organisationerna, aven av Skyddsvarnet och Barnrattsbyran. 

Uppdraget har varit att revidera och uppdatera den overenskommelse om rutiner 
vid avvikningar som togs fram mellan Polisen, Migrationsverket, Stockholms stad 
och Sigtuna kommun 2008. Foreliggande samverkansplan ersatter overenskom-
melsen. For att samverkansplanen ska behalla sin relevans behover den foljas upp 
och revideras med kontinuitet. Det finns darmed ett behov av natverkets fortsatta 
arbete framgent. Det kan ocksa konstateras att det i nulaget inte finns en lamplig 
struktur i lanet dar natverkets arbete kan lankas in i. Darfor behover den upp-
byggda strukturen finnas kvar och utvecklas med ett tydligare uppfoljande syfte. 

Endast tva kommuner i lanet har direkt varit involverade i natverkets arbete. 
Under varen 2017 kommer samverkansplanen att implementeras och spridas till 
lanets samtliga kommuner. Malet ar att samtliga kommuner ska ha gemensamma 
rutiner och arbeta utifran denna samverkansplan. 

Styrgrupp 

Styrgruppen kommer framover att sammantrada vid behov och nar beslut maste 
fattas i fragor som ror barn som forsvinner i lanet. Lansstyrelsen ar fortsatt 
sammankallande. Styrgruppens syfte ar att se till att samverkansplanen implemen
teras i lanet och ge uppdrag till arbetsgruppen for det konkreta arbetet med 
implementeringen. 

Arbetsgrupp 

Det operativa arbetet utfors av en arbetsgrupp sammansatt av sakkunniga inom 
varje organisation. Arbetsgruppen ansvarar for eventuella uppdrag som beslutas 
av styrgruppen. Lansstyrelsen ar sammankallande. Arbetsgruppen kan tillsatta 
undergrupper vid behov. 

I arbetsgruppen har barnens egna roster aven varit en del i arbetet via b land annat 
projekt BABA, som drivs av Stockholms Stadsmission. 

Under 2016, och som ett resultat av det regionala arbetet for barn som forsvinner, 
initierade Stockholms Stadsmission projektet "BABA - rad och stod for ensam-
kommande barn pa flykt". Malgruppen for BABA ar barn och unga upp t ill 20 ar 

8 
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som kommit ensamma till Sverige och som av olika anledningar star utanfor 
samhallets insatser. De kan till exempel ha avvikit fran sin placering, valt att inte 
soka asyl i Sverige eller "gomt" sig pa grund av avslag pa sin asylansokan. Den 
unga erbjuds bland annat trygga motesplatser, stodjande samtal, stod av jurister 
och ungdomscoacher. Framforallt har BABA traffat barn och ungdomar som fatt 
avslag och/eller de som fyllt 18 ar. Projektet har aven bidragit till att barnens och 
ungdomarnas roster, erfarenheter och expertis vaglett natverkets arbete pa 
olika nivaer. 

Operativ samverkan (Polisen, Migrationsverket och Socialtjansten) 

Den 1 September 2015 inleddes ett operativt samarbete mellan polisen och 
Stockholms stad, med syfte att arbeta uppsokande i Stockholms riskmiljoer, med 
sarskilt fokus pa ensamkommande barn och unga. Samarbetet bestar framst i 
en grupp dar det ingar ett antal poliser med sarskild erfarenhet av att arbeta i 
Stockholms innerstad, samt en socialsekreterare fran stadens uppsokarteam. 
Gruppen arbetar pa olika platser i centrala Stockholm sasom kring Sergels torg 
och Bjorns tradgard. Uppdraget ar brett och hancllar om att informera ungdomar 
om deras rattigheter. Socialsekreterarens roll ar att fungera som ett stod vid 
eventuella polisforhor i de fall ungdomarna ar misstankta for brott. En stor del av 
de ensamkommande ungdomar de kommer i kontakt med har avvikit fran sina 
anvisningskommuner7. 

Utover detta har det i Stockholm genomforts en operativ pilot dar flera aktorer 
(representanter fran polis, socialtjansty Migrationsverket m.fl.) under polisens 
ledning tillsammans gatt igenom ett typarende. Under tio tillfallen traffades 
gruppen av aktorer och gjorde, med hjalp av en LEAN-konsult, en kartlaggning av 
hur aktorerna arbetar idag. Att arbeta med ett typarende har synliggjort brister i 
samverkan. Dessa analyserades sedan av aktorerna och losningsforslag togs fram8. 

Pilotverksamheten som Granspolisenheten Region Stockholm har lett ska fort-
satt finnas till for uppfoljning av losningsforslagen. Aktorerna bor motas vid 
behov da fragor av operativ karaktar behover diskuteras. Granspolisen ar fortsatt 
sam mankallande. 

Uppfoljning av samverkansplanen 

Samverkansplanen ska foljas upp under varen 2018 av arbetsgruppen, ett ar 
efter implementering. Om behov finns kommer samverkansplanen att revideras 
och en ny uppdaterad samverkansplan vara k lar senast 2019. Beslut om ny 
samverkansplan ska tas i styrgru ppen. 

7 http://www.lansstvrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publik3tioner/2016/R2016-l-Ensam-
kommande-barn-som-forsvinner-nulages3nalys-WEBB.pdf 

8 http://www lansstyrelsen.se/Stockholrn/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga rat-
tigheter/Ensamkommande%20barn%20som%20forsvinner/losningsforslag-opera tiv-pilot-2016.pdf 
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Utvecklingsomraden 
for aktorer i samverkan 
Sedan hosten 2015 har en rad andringar i lagar och praxis genomforts som kan 
leda till en okad risk for awikning9. Den 20 juli 2016 tradde nya tillfalliga lagen 
om begransningar i mojligheterna att fa permanent uppehallstillstand i kraft som 
innebar att tillfalliga uppehallstillstand beviljas till alia skyddsbehovande forutom 
kvotflyktingar. Den tillfalliga lagen begransar aven mojligheten till familjeater-
forening. Darutover infordes den 1 juni 2016 en andring i lagen om mottagande av 
asylsokande med flera (LMA 1994:137) som innebar att ratten till bistand i form av 
dagersattning och boende upphor for personer som fyllt 18 ar, som har av- eller 
utvisningsbeslut och dar tidsfristen for frivillig utresa lopt ut. 

Detta staller krav pa aktorer i Stockholms Ian som jobbar med malgruppen. Det ar 
viktigt med samordnade forebyggande insatser for barn med ett avslagsbeslut och 
infor att barnet fyller 18 ar. 

Operativ samverkan mellan myndigheter ar en grundlaggande forutsattning for att 
pa basta satt kunna tillgodose barnets behov. Det ar viktigt med aterkoppling mellan 
berorda myndigheter, till exempel nar beslut har tagits i gemensamma arenden. Om 
ett barn far ilia eller riskerar att fara ilia ska berorda myndigheter och ovriga aktorer 
samverka med ett genomgaende barnperspektiv. 

Arbetsgruppen och den operativa piloten har under aret identifierat roller och 
ansvar for respektive aktor och foreslagit en rad utvecklingsomraden inom 
respektive verksamhet. Dessa presenteras nedan. 

Migrationsverket 
Migrationsverket ar den forsta myndighet som moter barnet vid ankomsten 
till Sverige da barnet soker asyl. Myndigheten ansvarar for asylprocessen och 
tillstandsprocessen samt haller i utredningssamtal tillsammans med barnet, god 
man och barnets juridiska ombud. Migrationsverket ska vara extra uppmarksam 
pa riskfaktorer (exempelvis manniskohandel och annan form av utnyttjande samt 
barnets halsa) under det forsta samtalet med barnet. Orosanmalan ska ske till 
socialtjansten i ankomstkommun vid minsta oro for barnets valbefinnande och 
skydd. Ett tatt samarbete mellan Migrationsverket och socialtjansten ar av stor 
vikt, speciellt nar det galler avvikande vid ankomstskedet. 

Identifierade utvecklingsomraden fran arbetsgrupp 
till Migrationsverket: 

• Fanga upp eventuella riskfaktorer i forsta registreringssamtalet med barnet 
och gor orosanmalan till ankomstkommunens socialtjanst. 

• Ge tydlig information till barnet vad det innebar for asylprocessen om inget 
fingeravtryck tas. Koppla in socialtjansten for att motivera barnet att ta 
fingeravtryck. 

9 http://vvww.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocLiments/Sv/publikationer/2016/R2016-25-Pa-flykt-och-fors-
vunnen-webb.pdf 

10 
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® Polisanmalan ska goras i samarbete med socialtjanst om misstanke om 
manniskohandel finns. 

e Skapa direktnummer till Migrationsverket for socialtjansten och uppsokande 
verksamhet hos frivilligaktorer (sa de slipper ringa via vaxeln). 

• Uppratta jourtider pa telefon for myndighetskontakt. 
® Verka for ett gemensamt system for Migrationsverket, socialtjanst och polisen 

dar man kan identifiera barnets identitet och datum for avvikande. Systemet 
ska enbart anvandas for identifiering. 

Socialtjansten 
Tillsammans med samhallsorgan, organisationer och andra som berors ska 
socialnamnden uppmarksamma och verka for att barn och ungdomar inte vistas i 
miljoer som ar skadliga for dem. I nara samarbete med boendet ska namnden se 
till att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt far det skydd och 
stod som de behover. De ska ocksa bedriv a uppsokande verksamhet och annat 
forebyggande arbete for att forhindra att barn och ungdomar far ilia. 

Socialforvaltningen i anvisningskommunen ansvarar for att placera barnet pa ett 
lampligt boende, vanligtvis familjehem eller gruppboende/HVB-hem. Barnet blir 
tilldelad en socialsekreterare och en kontaktperson i de fall barnet ar placerad pa 
ett gruppboende. Anvisningskommunen tillsammans med god man ansvarar aven 
for att placera barnet i en skola. 

Ansvarig socialtjanst ska kunna fo rbereda ensamkommande barn pa ett even-
tuellt avslag. Ftt avslagsbesked innebar en stor omstallning for ett barn. Rristen 
pa alternativ kan leda barn till att overvaga en tillvaro som papperslos i Sverige. 
Genom att dels forklara asylprocessen och mojligheten att fa ett avslag for barnet 
med hjalp av enkla pedagogisk a modeller, och dels att tillsammans med barnet 
hitta alternativa malbilder vid avslag, sasom utbildning eller arbete i hemlandet, 
kan forsvinnanden forebyggas. 

Samarbetet mellan olika socialtjanster ar viktigt nar barnet patraffas och vistas i en 
kommun som inte ar anvisningskommun. Socialtjansten i vistelsekommunen ska 
hjalpa barnet i samarbete med anvisningskommun, for att fa barnet tillbaka till sin 
ursprungliga placering som barnet avvikit if ran. I de tta fall ar samverkan viktigt for 
alia parter. 

Att kommuner avskriver arenden kort tid efter att ett ensamkommande barn 
avvikit ar nagot som forsvarar utredningen nar barnet sedan patraffas. I dagslaget 
finns inga tydliga riktlinjer for hur lange en kommun ska h a 11 a ett arende oppet 
efter att ett barn avvikit. I foreliggande samverkansplan hanvisas till att samtliga 
kommuner bor halla arendet oppet minst i 3 man ader efter att en avvikning skett. 
Genom att infora enhetliga riktlinjer for avskrivning av arenden hos socialtjansten 
kan arbetet med att aterfora barn som patraffas till sin hemkommun forenklas for 
alia aktorer10. 

10 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelk3talog/Attachments/20400/2016-ll-8.pdf 
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Identifierade utveckling somraden f_ra n_ 
till socialtjansterna i Stockholms Ian: 

Gemensam blankett for kommunen att fylla i nar ett barn avviker. 
Folj rekommendationer om statistikforing nar ett barn har avvikit som beskrivs 
i samverkansplanen. 
Anmal alia barn som avviker till Migrationsverket och polisen inom 24 timmar. 
Se till att alia boendeplaceringar (kommunala/privata HVB-hem, familjehem, 
natverkshem etc.) foljer rekommendationer och anvander checklistor fran 
denna samverkansplan. 
Etablera samverkan/kontakt med berord socialtjanst om ett forsvunnet barn 
patraffas i annan kommun an anvisningskommunen. 
Se over rut inen for nar ett arende ska avskrivas i kommunen. Arendet bor inte 
avskrivas tidigare an 3 manader efter barnet har avvikit. 
Kompetensutveckla personal sa att de har adekvat utbildning kring ensarn-
kommande barn och hur de ska hantera riskfaktorer for avvikning. 
Verka for ett gemensamt system for Migrationsverket, socialtjanst och polisen 
dar man kan identifiera barnets identitet och datum for avvikande. Systemet 
ska enbart anvandas for identifiering och skydd. 

Granspolisen och ungdomsjouren i Stockholm 
Det hander att barn som varit avvikna en langre tid aterfinns. Vanligast ar att 
polisen eller uppsokande socialtjanst aterfinner barnet, men det hander aven i 
enstaka fall att barnet sjalvmant atervander till boendet. I de fall polisen eller upp
sokande socialtjanst patraffar barn som avvikit paborjas en process fo r att utreda 
varifran barnet har avvikit och vem som har ansvar for barnet. Denna process kan 
ta lang tid da barnets identitet ofta ar svar att sakerstalla. 

Den uppsokande verksamhet som polisen och Stockholms stad bedriver, har 
kommit i kontakt med ett stort antal barn som avvikit fran sina kommuner. Genom 
att utoka och permanenta verksamheten kan fler ensamkommande barn som 
avvikit fangas upp och erbjudas stod. De organisationer som jobbar i fait i dessa 
miljoer papekar att det tar tid att bygga upp fortroende hos malgruppen, varfor 
kontinuitet ar en v iktig faktor. Darutover behover information om verksamheten 
och dess kontaktvagar spridas till de barn som ror sig i dessa miljoer. Utover 
polisen och socialtjansten ar fr ivilligorganisationerna viktiga i detta arbete, da de 
har en sarskild stallning som oberoende aktorer. 

Identifierade utvecklingsomraden fran arbetsgrupp 
till, granspolisen och ungdomsjouren: 

® Ungdomsjouren och granspolisen bor gora fler orosanmalningar till social
tjansten for att behoven for barn i riskmiljoer ska utredas. 

® Sammanstall information och visa pa de go da resultaten som samarbetet 
mellan polisen och socialtjansten mynnat ut i, i syfte att sprida kunskap om 
arbetet i stadens riskmiljoer. 

© Polisen bor utreda varfor ensamkommande barn som anmals forsvunna till 
polisen inte alltid leder till samma atgarder som nar barn i familj anmals 
forsvunna. 

12 
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• Granspolisen bor oka kunskapen om malgruppen generellt hos sin personal 
samt hoja kunskapsnivan internt om barn som forsvinner eller patraffas. 

• Polisen ska informera om sitt arbete till ovriga myndigheter och aktorer som 
firms runt barnet, men ocksa till de ensamkommande barnen sjalva (na u t till 
boenden). 

o Arbetet inom den operativa piloten bor fortsatta i syfte att utveckla ruti'ner 
mellan myndigheter vid ett patraffande samt nar ett barn forsvinner. 

• Polisen bor utveckla statistikforing pa antal anmalningar om barn som har 
avvikit. 

• Migrationsverket, socialtjanst och polisen bor verka for ett gemensamt 
it-system dar bland annat barnets identitet och datum for forsvinnande kan 
registreras och foljas upp. Systemet ska en bart anvandas for identifiering. 

Frivilliga organisationer 
En rad frivilligorganisationer kommer i kontakt med ensamkommande barn genom 
exempelvis uppsokande verksamhet i riskmiljoer, sociala aktiviteter, laxhjalp, 
juridisk radgivning och stod i myndighetskontakter. Under 2016 har det skett en 
okning av ensamkommande barn som sokt sig till frivilliga organisationer for att 
fa hjalp och stod da de tryckts ut ur myndigheternas mottagningsarbete. Exempel 
pa frivilligorganisationer som kommer i kontakt med ensamkommande barn i 
Stockholmsomradet ar Barnrattsbyran, Radda Barnen, Roda Korset, Skyddsvarnet, 
Stockholms Stadsmission, foreningen Habibi och Sveriges ensamkommande 
forening. Manga ensamkommande barn har lagt fortroende for myndigheter och 
haller sig darfor undan kontakt med vuxna. Genom att satsa pa verk samheter 
som har oppna dorrar for ensamkommande barn, i och utanfor asylprocessen, 
kan fler barn fa stod och information fran vuxna. Verksamheter som bedrivs av 
frivilligorganisationer har lattare att fa barnens fortroende och darmed skydda 
dem mot utnyttjande och exploatering. 

Myndigheterna och frivilligorganisationer pa omradet maste ha ett tatt samarbete 
specifikt nar det galler de barn som lever som papperslosa och som har hamnat 
utanfor samhallets skyddssystem. Vid ett avvikande kan socialtjansten aven ha 
kommunikation med de frivilliga organisationerna. 

Identifierade utvecklingsomraden fran arbetsgrupp 
till frivilliga organisationer: 

• Gor fler orosanmalningar till socialtjansten vid patraffande av barn. 
e Informera barnet mer om dess rattigheter, myndigheters olika roller och vilken 

typ av hjalp det finns att fa. 
• Vidareutveckla arbetet med alternativa malbilder for barn med avslag. 
® Vidareutveckla samarbetet som pagar i lanet for att synliggora barnens 

situation och erfarenheter pa olika satt. 
• Utveckla samverkan med andra frivilligorganisationer for att skapa battre 

och mer kompletterande insatser for barn och unga som befinner sig utanfor 
samhallets skyddsnat. 

• Utveckla en transnational samverkan i fragan om ensamkommande barn som 
forsvinner. 
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Boendet 
Boenden for ensamkommande barn bor ha likvardiga rutiner kring avvikningar. 
I begreppet boende inkluderas aven familjehem. Det har framkommit att det 
finns boenden for ensamkommande barn som helt eller delvis saknar nedskrivna 
riktlinjer for forebyggande arbete, rutin vid avvikningar samt vid atervandande. 
Sarskilt v iktigt ar att sakerstalla att de upphandlade boendena har samma eller 
likvardiga rutiner och riktlinjer som de kommunala boendena, for att garantera en 
likvardig behandling. 

Boendepersonalen ar ocksa de som ser barnet dagligen och som darfor har storst 
mojlighet att identifiera riskfaktorer. Varje barn ska ha en eller tva kontaktpersoner 
pa boendet, dar regelbundna samtal sker. Kontaktpersonen pa boendet har ett 
stort ansvar och stor paverkan i barnets liv. Det ar viktigt att kunna bygga en trygg 
relation baserad pa respekt och tillit. Kontaktpersonen bor kanna till vein barnet 
umgas med och vad barnet tanker kring sin asylansokan speciellt om barnet har 
ett avslag. Kontaktpersonens information om barnet kan vara avgorande vid ett 
avvikande. 

Varje boende bor fotografera alia barn som ar bosatta pa boendet for dokumen-
tati'on och om ett barn skulle avvika. Det ar viktigt for boendet att ha k annedom 
om att inga utomstaende kommer in pa boendet utan tillstand. Barnet ska ha en 
strukturerad vardag i form av skola och sysse lsattning. Boendepersonal ska vara 
uppmarksam pa barnets beteende och kunna gora en orosanmalan till social
tjansten om riskbeteende upptacks. Boendet ska ha kontinuerlig kommunikation 
med god man och socialsekreterare. 

Identifiera de ut vecklinasomrad en fran arbetsarupp 
till boenden: 

• Ta fram tydliga rutiner pa boende for vad som ska goras vid et t avvikande. 
• Folj samverkansplanens checklistor och rutiner. 
• Sakerstall att personal far kompetenshojande insatserom riskfaktorer och 

riskbeteenden kring barn som avviker och forsvinner. 
• Sakerstall att ankomstboenden och jourhem har god kompetens om 

manniskohandel och riskbeteenden kopplat till detta. 

Overformyndarnamnden 
En god man utses av overformyndarnamnden i den kommun dar barnet vistas. 
God man arbetar pa frivi lligbasis och foretrader barnet i bade vardnadshavares 
och formyndares stalle. God man tar beslut i f ragor som ror barnets personliga, 
ekonomiska och rattsliga angelagenheter. 

Socialtjansten ska sa fort det ar mojligt meddela overformyndarnamnden om 
att ett barn befinner sig i kommunen och ar i behov av en god man. Under 
ankomsttiden brukar det inte utses en god man da Migrationsverket anvisar 
barnet till en anvisningskommun inom loppet av en vecka. Men ett barn kan 
avvika i ank omstskedet. Darfor ar det viktigt for socialtjansten att gora en risk-
och skyddsbedomning for att kunna bedoma vid ankomsttiden om barnet har ett 
behov av en god man under denna oftast korta tid. Darefter ska overformyndaren i 
den kommunen kontaktas. 
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Overformyndaren behover se over rutiner for samverkan och tillsyn for att saker-
stalla att de gode man sorn utses for ensamkommande barn ar kompetenta 
och har ratt avsikter, samt att de ges de forutsattningar som kravs for att utfora 
sitt uppdrag pa ett andamalsenligt satt. Det ar viktigt att samtliga gode man far 
utbildning och handledning for att kunna sakerstalla att barnet far det stod som en 
god man ska erbjuda. 

Identifierade utvecklinqsomraden fran arbetsqrupp 
till Overformyndarnamnden; 

• Se till att alia gode man i lanet far en grundutbildning och att den inkluderar 
kunskap om barn som forsvinner och vad som forvantas av en god man for 
ensamkommande barn. 

• Overvag olika metoder for kompetensutveckling av gode man, i vissa 
kommuner i landet har till exempel en god man anstallts som erbjuder 
utbildning och handledning till samtliga gode man som verkar i kommunen. 

• Ha beredskap att forordna god man aven for barn som befinner sig i 
ankomstskedet. 

• Se over mojligheten att infora jourgode man i lanet, da det finns ett problem 
med att gode man inte kan nas pa jourtid. 

Lansstyrelsen 
Lansstyrelsen i Stockholms Ian har lett arbetet med det regionala natverket sedan 
varen 2015. Lansstyrelsen erbjuder en plattform dar lanets olika aktorer kan motas 
och i samverkan arbeta fram gemensamma riktlinjer och arbetssatt. Lansstyrelsens 
roll innefattar aven spridning och implementering av natverkets arbete till 
aktorer i lanet som inte direkt varit involverade, dar lanets samtliga kommuner ar 
nyckelaktorer. Aven kontakter och dialog med andra lansstyreiser ar en del i det 
bredare utvecklingsarbetet. 

Lansstyrelserna fick den 28 januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensam
kommande barn som forsvinner. Uppdraget pagar under 2016/17. Lansstyrelserna 
fick i uppdrag att genomfora en nationell kartlaggning av ensamkommande barn 
som forsvinner, samt att analysera och foresla atgarder for att forebygga att de 
forsvinner. I lansstyrelsemas uppdrag ingar aven att jobba regionalt och skapa 
natverk for att battre koordinera arbetet med barn som forsvinner. 

Identifierade utvecklingsomraden fran arbetsqrupp 
tijl Lansstyrelsen i Stockholm: 

® Koppla samman det nati'onella arbetet med den regionala. 
o Lyft Stockholms lans u tmaningar i fragan om barn som forsvinner och patraffas 

till Regeringskansliet. 
• Sprid goda exempel till lanets aktorer fran andra delar av landet men ocksa 

fran andra lander. 
» Verka for att samtliga kommuner i lanet implementerar och jobbar utifran 

samverkansplanen. 
• Var lanken mellan lansstyrelsens arbete i olika omraden (Integration, 

manniskohandel och hedersrelaterat vald). 
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"Nar fragor om tillstand enligt denna lag 
skall bedomas och ett barn berors av 

ett beslut i arendet skall, om det inte ar 
olampligt, barnet horas. Den hansyn skall 

tas till det barnet har sagt som barnets 
alder och mognad motiverar". 
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Rutiner och arbetssatt i lanet 
I detta avsnitt presenteras rutiner och checklistor som arbetats fram av det 
regionala samverkansnatverket. Syftet ar att genom gemensamma arbetssatt 
i lanet battre forebygga forsvinnanden, samordna atgarder nar ett barn har 
forsvunnit och belysa ansvar och roller hos aktorer nar ett barn patraffas. 

Gemensamma definitioner 
Lanets aktorer bor utga fran gemensamma definitioner for att mojliggora battre 
samverkan och likvardiga rutiner till skydd och stod for ensamkommande barn 
och unga. 

Princip om barnets basta 
Barnets basta ar e tt dynamiskt koncept, som kraver att man gor bedomningar 
anpassade till det specifika sammanhanget. Barnet har ratt att fa uttrycka sina 
asikter i alia fragor som ror barnet och fa sin asikt beaktad, med hansyn till sin 
alder och mognad. For att ett barn ska kunna gora sin rost hord och for att barnets 
asikter ska beaktas kravs att barnet far all relevant information som erfordras. 
Behovet av att klarlagga barnets situation ar sarskilt stort i de fall da barnet ar i 
behov av skydd. "Vid atgarder som ror barn ska barnets basta sarskilt beaktas. 
Vid beslut eller andra atgarder som ror vard- eller behandlingsinsatser for barn 
ska vad som ar bast for barnet vara avgorande."11 

Barnets basta forekommer ocksa i 1 kap. 11 § utlanningslagen, "Nar fragor om 
tillstand enligt denna lag skall beddmas och ett barn berors av ett beslut i arendet 
skall, om det inte ar olampligt, barnet boras. Den hansyn skall tas t ill det barnet 
har sagt som barnets alder och mognad motiverar". 

Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn definieras i lag (1994:137) om mottagande av asylsokande 
m.fl. 1 § som "en person under 18 ar som vid ankomsten till Sverige ar skild fran 
bada sina fo raldrar eller fran nagon annan vuxen person som far arises ha tratt i 
foraldrarnas stalle, eller som efter ankomsten star utan sadana stallforetradare". 

Avviken/forsvunnen 
Det ar av stor vikt att samtliga berorda aktorer i lanet anvander en gemensam 
definition av begreppen ensamkommande barn samt avvikna/forsvunna barn. Nar 
anses barnet vara forsvunnet? Avvikningar anvands i forsta h and for att benamna 
att barnet lamnat sitt boende medan forsvinnanden i forsta hand beskriver barn 
som varit avvikna i mer an 3 ma nader och inte patraffats eller kommit tillbaka. 
I samband med att socialtjansten avskriver arendet bor barnet noteras som 
forsvunnen. 

1] 1 kap. 2 § Socialtjanstlagen (2001:453) 
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Forebyggande insatser for att motverka att barn avviker 

I ankomstskedet 

Nar ett barn anlander till Sverige och kommer i kontakt med en svensk myndighet 
och vill soka asyl, vagleds barnet till Migrationsverkets narmaste kontor. 
Migrationsverket har alltid ett forsta samtal med barnet i form av registering av 
en asylansokan. Migrationsverket informerar socialtjansten i ankomstkommunen 
att ett ensamkommande barn har aniant. I detta forsta samtal tar Migrationsverket 
reda pa barnets bakgrund och identitet samt annan nodvandig information som 
ligger till grund for anvisning till en kommun. Socialtjansten i ankomstkommunen 
beslutar om barnets boendeplacering innan anvisning sker till ny kommun. Om 
synnerliga skal inte finns traffar inte socialsekreterare barnet under ankomsttiden 
i kommunen. I dessa fall har barnet endast kontakt med boendepersonal eller 
jourhem i ankomstkommunen. 

Forebyggande insatser genom starkt skydd for barn i ankomstskedet: 

® Migrationsverket ska vara extra uppmarksam pa riskfaktorer (exempelvis 
manniskohandel och annan form av utnyttjande och balsa) under det forsta 
samtalet med barnet. Orosanmalan ska ske till socialtjansten i ankomst-
kommun vid minsta oro for barnets valbefinnande och skydd. Detta for att 
socialtjansten ska gora en risk- och skyddsbedomning for barnets basta och vid 
misstanke om brott ska polisen alltid kontaktas. 

• Boendepersonal i ankomstkommun bor ta ett foto pa barnet vid inskrivning. 
Barnet kan inte tvingas till att ta ett foto men information ska ges om varfor ett 
foto tas pa boendet. 

» Boendet ska anmala oro till socialtjansten betraffande barnet om riskfaktorer 
upptacks. 

o Socialtjansten ska vara extr a uppmarksam pa barn i ankomstskedet, oavsett 
langden pa vistelse i kommunen. Detta ar viktigt for dokumentation, over-
foring och vidare handlaggning i anvisningskommun. 



RU FINER OCH ARBETSSA1 

Efter anvisning till kommun 

Efter anvisning till en kommun gors en ny bedomning om barnets placering i form 
av ett sa kallat IHV B- eller familjehem. Det ar socialtjansten i den nya kommunen 
som beslutar om placering. Vid anvisning far barnet en ansvarig socialsekreterare. 
I den kommun dar barnet bor forordnas en god man och barnet skrivs in i en skola. 

Forebyggande insatser for barn i anvisningskomrnun: 

® Socialtjansten i ankomstkommunen ska vidarebefordra den information som 
finns om barnet till socialtjansten i anvisningskomrnun. Om barnet tillhor en 
riskgrupp ska socialtjansterna ha direktkontakt i arendet (via telefon). 

• Socialtjansten ska allticl gora en risk- och skyddsbedomning vid forsta motet 
med barnet. Socialtjansten ska vara extra uppmarksam pa riskfaktorer for en 
eventuell avvikning. 

® Socialtjansten och boendet bor starka stodet runt barnet vid faser i asyl-
processen med forhojd risk for avvikning, exempelvis vid avslag pa asyl-
ansokan, nar 18-arsdagen narmar sig, vid pataglig psykisk ohalsa, avvikande 
beteendemonster samt vid alderuppskrivning. 

• Aktorer som Migrationsverket, Socialtjanst, god man, boendepersonal och 
frivilliga organisationer som traffar barnet ska ge alia ensamkom mande barn 
tydlig och lattillganglig information om asylprocessen samt ge barn som fatt 
avslagsbeslut stod i att forbereda sig for atervandandeprocessen15. 

® Boendet (samtliga boendeformer) dar barnet placeras bor ta ett foto for 
att uppsokande verksamheter ska ha storre mojligheter att hitta barnet vid 
eventuell avvikning. 

» Overformyndarnamnden ska ge samtliga gode man utbildning och hand-
ledning i hur risker for avvikanden identifieras och forebyggs13. 

• Socialtjansten bor ha kontinuerlig kontakt med god man da god man kan 
agera for barnets basta utan hansyn till tystnadsplikt och kan i vissa fall ha mer 
information om barnet an vad socialtjansten har. 

12 http://begripligt.nu/publikationer.shtml 
13 Se Are kommuns arbete med en anstalld god man som utbildar och handleder alia gode man i kommunen. 
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Checklista -1 forebyggande syfte 

Omstandigheter da personal bor vara mer uppmarksamma 

• Misstankar om brottslig verksamhet eller misstanke om manniskohandel 
• Forvantat avslag pa asylansokan 
• Pagaende overklagande av tidigare avslagen asylansokan 
• Pataglig psykisk ohalsa 
• Avslag pa asylansokan 
• Aldersuppskrivning 
• Barnet narmar sig 18-arsdagen 
• Annat riskbeteende hos barnet/den unge 

Riskbeteenden innan eventuell avvikning 

• Ar ofta borta fran boendet 
• Blir hamtad av okanda vuxna 
• En "anhorig" dyker upp plotsligt och for barnets/den unges talan 
• Har mycket pengar, kan inte redovisa for pengarna 
• Undviker kontakt med personal och andra boende pa boendet 
• Om den unge kom till Sverige i grupp eller med nagon som uppges vara slakting 
• Varit aktuell hos polisen 
• Misstankt kriminalitet 
• Lag narvaro i skolan 
• Manga telefonsamtal/sms 
• Misstankt bruk/missbruk av alkohol eller andra droger 

Stodinsatser vid riskfaktorer/riskbeteende 

• Strukturerad vardag i form av skola eller sysselsattning. 
• Utsedd/forordnad god man eller sarskilt forordnad vardnadshavare. 
• Utsedd ansvarig kontaktperson pa boendet. 
• Aktiv fritid - socialtjansten, boende, skola samt frivilligaktorer. 
• Skapa en bild av den unges natverk. 
• Kontakt med barnets anhoriga (om mojligt). 
• Natverksmoten med berorda parter. 
• Utredning av stodinsatser utifran barnet/den unges uppvisade problematik. 

Vid pataglig psykisk ohalsa 

1. Kontakta vardcentral eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 
samt skolhalsovarden. 

2. Om akut - kontakta barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. 
3. Utred behov av omplacering till vardboende for extra stod. 
4. Overvag om LVU ska tillampas- kontakta ansvarig socialtjanst 
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Nar ett barn avviker eller forsvinner 
Nar ett barn avvikit borsamtliga berorda kommunala ochstatliga myndigheter samt 
andra aktorer agera utifran gemensamma, likvardiga och uppdaterade riktlinjer. 
Avvikandet kan dels ske i ankomstskedet innan barnet har anvisats till en kommun eller 
efter att barnet har anvisats till en kommun. 

Barn som avviker i ankomstskede 
I nulagesrapporten om ensamkommande barn som forsvinner i Stockholms Ian framkom 
att skyddsnaten runt barn i ankomstskedet ar samre an efter barnet har anvisats en 
kommun. Darfor bor socialtjansten vara uppmarksam pa barn i ankomstskedet och 
rutiner maste vara tydliga efter ett avvikande i detta skede. Detta ar extra viktigt 
eftersom risken for manniskohandel ar storst inom de forsta 48 timmarna. Samverkan 
mellan socialtjansten, polisen, Migrationsverket och boendet maste fungera. 

Nedan beskrivs vilka rutiner14 som bor foljas da ett ensamkommande barn avviker 
i ankomstskedet. 

1. Ett ensamkommande barn avviker. 

2. Socialtjansten eller transitboendet upptacker avvikningen och skickar inom 
24 timmar in en begaran om personefterlysning till polisen. Overformyndare 
och Migrationsverket far information om avvikningen samt socialtjansten om 
transitboendet upptackt avvikningen. Ifall barnet har uppgett att de planerar resa 
vidare till annat land bor socialtjansten och polis ta kontakt med myndigheterna i det 
landet. 

3. Polisen gor ett telefonforhor med boendepersonalen samt en nationell efterlysning 
och eventuellt en brottsutredning om misstanke om brott mot barnet finns. 

2. 
Socialtjansten 

2-
Transitboende 

m 

:•/„'* JI iif-ii-i i • 

.--''III : -.i r-11 -L v.' 

Myndigheter/ 
socialtjanst i 
grannlander (ifall 
barnet uppgett 
att de planerar 
resa vidare) 

Polisen 

Socialtjanst 

Overformyndare 

Migrationsverket 

Forhor med boendet 

Nationell efterlysning 

Ev. brottsutredning 

onUocuments/Sv/publikr)lioner/20ib/K2U16-'l-fcnsarnkornmdnde-barn -som-forsvinner-nulagesanalys-WEBB.pdf 
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Barn som avviker efter anvisning till kommun 
Nar ett avvikande sker i arwisningskommun ar det viktigt att samarbetet mellan boendet, 
god man, socialtjansten, Migrationsverket och polisen fungerar pa ett effektivt satt. 

Nedan beskrivs vilka rutiner som bor foljas da ett ensamkommande barn avviker 
efter anvisning till en kommun. 

1. Ett ensamkommande barn avviker. 

2. HVB-hemmet/familjehemmet upptacker avvikningen och kontaktar inom 24 timmar 
barnets god man och socialsekreterare. Far inte boendet tag pa god man ska de gora 
en anmalan om forsvunnen person till polisen. 

3. God man eller ansvarig socialsekreterare gor en anmalan om forsvunnen person 
till polisen. Nar det kommer till socialtjanstens kannedom att ett barn avvikit ska 
ansvarig socialsekreterare dessutom: 
- Gora en initial bedomning om grunderna for ett omedelbart omhandertagande 

enligt 6 § LV U ar uppfyllda. 
Om beslut om 6§ LVU tas skickar socialtjansten en sa kallacl handracknings-
begaran till polisen for kannedom saint en anmalan till polisen om sa kallacl 
forsvunnen person. Om inte beslut om 6 § LV U tasgors enbart en anmalan till 
polisen om forsvunnen person. 

- Vicl misstanke om brott exempelvis manniskohandel gors en anmalan 
till polisen. 
Ansvarig socialtjanst kontaktar socialjouren och ungdomsjouren i Stockholms 
stad samt andra uppsokande verksamheter och ger dem kompletterande 
information om barnet: namn, nationalitet, alder, kroppsbyggnad och fotografi 
pa barnet (heist i farg).15 

- Socialsekreteraren informerar Migrationsverket om avvikningen. 

4. Polisen haller ett telefonforhor med boendepersonalen och gor en nationell efter-
lysning och eventuellt en brottsutredning om misstanke om brott mot barnet firms. 

5. Om barnet vid nagot tillfalle patraffas av polisen overlamnas barnet antingen till 
socialjouren (da det oftast ar i Stockholm barn patraffas) eller tvangsomhandertas 
ifall ett LVU-beslut finns. 

1. 2. 4. 
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Checklista - Om barnet/den unge avviker 

BOENDE 
1. Boende kontaktar ansvarig socialtjanst (socialsekreterare/socialjour) 

och god man/sarskilt forordnad vardnadshavare. 

ANSVARIG SOCIALTJANST 
2. Ansvarig socialtjanst gor en initial bedomning om grunderna for ett 

omedelbart omhandertagande enligt 6 § LVU ar uppfyllda. 
a) Om sa ar fallet; skickas en handrackningsbegaran till Polisen i 

samband med detta anmals barnet som avviken. 
b) Om kriterierna enligt LVU rnte ar uppfyllda gors en anmalan till 

polisen om forsvunnen person1. 
3. Ansvarig socialtjanst gor en anmalan till polisen vid misstanke om brott, 

exempelvis manniskohandel. 
4. Ansvarig socialsekreterare kontaktar socialjour, ungdomsjouren i 

Stockholms stad 08-508 254 81, ungdomsjourenmail.sof@stockholm.se 
5. Ansvarig socialtjanst kontaktar uppsokande verksamheter, sa som 

Missing people, Radda barnen och Stockholms Stadsmission projekt 
BABA och ger dem kompletterande information. 

6. Ansvarig socialtjanst informerar Migrationsverket om att barnet liar 
avvikit. 

7. Ansvarig socialtjanst for statistik for avviket/forsvunnet ensam-
kommande barn. 

POLISEN 
8. Polisen for statistik over avviket/forsvunnet ensamkommande barn. 

1 Checklistan pa foljande sida kan anvandas som underlag vid anmalan om ett forsvinnande. 

Pa kommande sidor finns polisens checklista for anmalan om barn/ungdom 
som forsvunnit. Anvand fragorna i checklistan for att forbereda innan ni 
ringer in ett forsvinnande till relevant stationsbefal enligt lcontaktuppgifterna 
i dokume ntet. 
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Pollsen 
PM 

Datum 

2017-02-06 
Diarienr (Sberopas) 

(2) 

Polismyndigheten 
Polisregion Stockholm 

Checklista for anmalan om forsvunnet 
ensamkommande barn/ungdom 

PERSONUPPGIFTER 

Person um m er/fode I set i d: 

LMA.nr: 

Namn: 

Adress: 

Mobiltelefon nr: 

E-postadress: 
Facebook eller ann an social media, anva ndarnam: 

God man: 
Kontaktuppgifter til l familj, slakt eller vann er i eller uta nfor landet: 

BESKRIVNING AV BARNET/UNGDOMEN 

Kon: 
IJrsprung (land/region/varldsdel): 

Langd: 
Kroppsform: 

Il&rfarg: 

Ogonfarg: 

Kladsel vid forvinnandet : 

Finns foto pa barnet/ungdo men? 
liar barnet/ungdomen nagra sarskilda bcho v (sjukdom/ diagnos, annat): 

l iar barnet/ungdomen forsvunnit tidigare: 
Om ja pa forra fra gan, var hade ha n/hon da varit nagonstans: 
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2017-02-06 

2(2) 

OVRIGA FRAGOR 

Pa vilken plats sags barnet/ungdomen senast? 

Har barnet/ungdomen tagit med sina tillhorigheter fran boende t 
(planerat avvikande)? 

Hade barnet/ungdomen vid tiden innan forsvinnandet uttryckt/visat 
tecken pa angest/oro? 

I lade okanda personer sokt kontakt eller synts till i narhet av 
barnet/ungdomen vid tiden innan forsvinnandet? 

Ovrig relevant upplysning? Andra ovanliga omstandigheter kring 
barnetsAingdomens forsvinnande? 

Kontaktuppgifter: 

Stationsbefal Arlanda: 
Tel 010-563 09 05 

Stationsbefal Polisomrade Nord 
Tel 010-563 05 05 

Stationsbefal Polisomrade City 
Tel 010-563 0105 

Stationsbefal Polisomrade Syd 
Tel 010-563 02 05 
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Statistikforing vid avvikande 

Migrationsverket har idag den mest gedigna statistiken over barn som avviker. Det 
ar svart att med Migrationsverkets statistik se vilken kommun barnet avvikit ifran, 
vilket forsvarar mojligheten att fa en overgripande bild pa lans- och kommunniva 
gallande avvikningar av barn som anvisats till en kommun. Det saknas aven 
samlade uppgifter om barn som avviker i ankomstskedet innan anvisning till 
kommun. 

For att kunna folja situationen med ensamkommande barn som avviker och sedan 
noteras forsvunna i lanet behovs battre regional sammanstallning av statistik. 

For att forbattra statistiklaget och kunna sammanstalla data pa ett mer 
effektivt satt bor alia lanets kommuner och polisen registrera avvikningar och 
forsvinnanden enligt nedan rutiner. Statistiken ska arligen rapporteras in och 
sammanstallas av arbetsgruppen for barn som forsvinner i lanet. 

Socialtjansten 
Lanets socialtjanster bor registrera foljande nar ett avvikande konstaterats: 

• Kon, fodelsear, nationalitet och skalen for asyl 
• Fran vilken typ av boendeplacering barnet avvikit (HVB-hem, stodboende, 

familjehem eller natverkshem) 
• Formodad orsak till avvikning (relaterad till avslag, relaterad till 18-arsdag, 

manniskohandel, hederetc.) 
» Antal avvikningar (ett barn kan avvika fler an en gang) 

Lanets socialtjanster bor registrera foljande i uppfoljningssyfte: 

® Aterkommet/patraffat barn: 
- av vem: god man, polis etc. 
- var: i lanet, utanfor lanet 
- tillstand: vald, manniskohandel, droger, kriminalitet, heder, dod, 

sjalvmord, annat 
- erbjudna insatser: ja, nej 

• Barn som inte aterkommer inom tre manader efter avvikning noteras 
forsvunnen vid socialtjanstens avslutande av arendet 

Polisen 

Polisen bor registrera foljande vid anmalan och uppfoljning av forsvunnen person. 

• Sarskild specificering for ensamkommande barn som anmals forsvunna. 
• Kon, fodelsearoch nationalitet. 
® Brottsmisstanke 
• Uppfoljning (losta fall, nedlagda arenden, etc.) 
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Barn som patraffas 
Barnet kan patraffas i olika riskmiljoer i lanet. Det ar inte alltid barnet vill 
uppge sin identitet vid ett patraffande bland annat pa grund av radsla. Polisen, 
socialtjanstens uppsokande verksamhet eiler frivilligorganisationer kan patraffa 
avvikna/forsvunna och/eller ensamkomrnande barn som saknar tillstand for sin 
vistelse i landet. 

Vad som hander nar ett barn som forsvunnit aterfinns eller patraffas, beror delvis 
pa om socialtjansten i den kommun dar barnet varit placerad (antingen ankomst-
kommun eller anvisningskommun) hunnit avskriva arendet eller inte. Enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer bor socialtjansten gora en individuell bedomning i det 
enskilda fallet om hur lange socialtjansten ska avvakta med att avsluta arendet i 
satnrad med god man eller sarskilt forordnad vardnadshavare, boendet och andra 
berorda samarbetspartners. 

Enligt Socialstyrelsens vagledning ar det anvisningskommunen som har ansvar for 
barnet ifall det atervander innan arendet har avslutats hos socialtjansten. 
Om arendet daremot har avslutats hos anvisningskommunen nar barnet aterfinns, 
gor Migrationsverket en ny anvisning. Migrationsverket kan i dessa arenden anvisa 
barnet tillbaka till forsta anvisningskommun med hanvisning till anknytning. 

Checklista - Bemotande och agerande vid patraffande 
av misstankt avviket barn (polis, socialtjanst, 
frivilligaktorer): 

• Presentera dig sjalv och vem du ar. 
• Fraga vem barnet ar, om denne ar asylsokande samt beteckningsnummer 

(dossiernummer) fran Migrationsverket. 
• Lagg marke till barnets kroppssprak, om barnet visar radsla eller ar paverkad av 

alkohol och/eller andra droger. 
• Forsok fora ett samtal med barnet ensam for att underlatta for barnet att 

tala fritt. 
• Notera var och med vem barnet patraffas och annan relevant information. 
• Lamna dina kontaktuppgifter till barnet. 
® Gor en orosanmalan genom telefon eller fax till socialtjansten i kommunen 

dar patraffandet av ett avviket barn sker. 
© Vistelsekommunen (det vill saga den kommun som barnet patraffas i) ska 

kontakta ansvarig socialtjanst och informera om att barnet patraffats samt 
utbyta relevant information. 

I 



KONTAKTUPPGIFTER, 
LANKAR OCH LITTERATUR • 

Att samverka kring 
ensamkommande barn som forsvinner 

Lansstyrelsen 
Stockholm 
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Kontaktlista (2017-04-03) 

Har listas ansvariga inom respektive socialtjanst i lanets kommuner som jobbar 
med ensamkommande barn. 

Kommuner 

BOTKYRKA KOMMUN 
Ansvarig: Sektionschef Jenny Vallin 
Telefon: 072-513 41 90 
E-post: jenny.vallin@botkyrka.se 
Fax:08-530 618 16 
Vaxeltelefon: 08-530 610 00 
E-post: kontaktcenter@botkyrka.se 
Besoksadress: Kvallsvagen 1, Plan 3 
Postadress: 147 85 Tumba 

DANDERYDS KOMMUN 
Ansvarig: Avdelningschef Asa Wallen 
Telefon: 08-568 911 40 
E-post: asa.wallen@danderyd.se 
Fax: 08-568 91 104 
Vaxeltelefon: 08-568 910 00 
Besoksadress: Djursholms slott 
Postadress: Box 66, 182 05 Djursholm 

EKERO KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Inger Norin 
Telefon: 08-124 577 98 
E-post: inger.norin@ekero.se 
Fax:08-560 31 616 
Vaxeltelefon: 08-124 571 00 
Besoksadress: Ekero kommun, Box 205 
Postadress: 178 23 Ekero 

HANINGE KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Frida Berngardsson 
Telefon: 08-606 50 37 
E-post: frida bernhardsson@haninge se 
Fax: 08-606 74 30 
Vaxeltelefon: 08-606 70 00 
E-post: haningekommun@haninge.se 
Besoksadress: Haninge kommun, Socialforvaltningen 
Postadress: 136 81 Haninge 
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HUDDINGE KOMMUN 

Ansvarig: Cecilia Wahlgren 
Telefon: 08-535 316 18 
E-post: cecilia.wahlgren@huddinge.se 
Fax:08-535 315 91 
Vaxeltelefon: 08-535 300 00 
E-post: servicecenter@huddinge.se 
Besoksadress: Huddinge kommun 
Postadress: 141 85 Huddinge 

JARFALLA KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Britt-Marie Bjerver 
Telefon: 08-580 280 57 
E-post: britt-marie.bjerver@jarfalla.se 

Fax: 08-580 139 63 
Vaxeltelefon: 08-580 285 00 
Besoksadress: Riddarplatsen 5, 
Postadress: 177 30 Jarfalla 

LIDINGO KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Alex Heidari 
Telefon: 08-731 37 28 
E-post: alex.heidari@lidingo.se 
Fax: 08-731 48 72 
Vaxeltelefon: 08-731 30 00 
Besoksadress: Lidingo stad, Stockholmsvagen 50 
Postadress: 181 82 Lidingo 

NACKA KOMMUN 
Ansvarig: T.f. bitradande enhetschef Pia Stark 
Telefon: 08-718 89 83 eller 070-431 89 83 
E-post: pia.stark@nacka.se 

Fax: 08-718 75 75 
Vaxeltplpfoiv 08-718 80 00 
E-post: info@nacka.se 
Besoksadress: Granitvagen 15 

Postadress: 131 40 Nacka 

NORRTALJE KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Ali Rashidi 
Telefon: 0176-71369 eller 0176-284269 

E-post: ali.rashidi@norrtalje.se 
Fax:0176-71101 
Vaxeltelefon: 0176-710 00 
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se 
Besoksadress: Norrtalje kommun, Estunavagen 14 
Postadress: 761 28 Norrtalje 
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NYKVARNS KOMMUN 
Ansvarig: Integrationschef Liridona Rama 
Telefon: 08-555 012 17 
E-post: liridona.rama@nykvarn.se 
Fax:08-555 014 99 
Vaxeltelefon: 08-555 010 62 
E-post: kommun@nykvarn.se 
Besoksadress: Centrumvagen 26 
Postadress: 155 80 Nykvarn 

NYNASHAMNS KOMMUN 
Ansvarig: Avdelningschef Eva H ellstrom och gruppchef Anna-Karin Tjernstrom 

Telefon: 08-520 680 00 
E-post: eva.hellstrom@nynashamn.se och annakarin.tjernstrom@nynashamn.se 

Fax:08-520162 43 
Vaxeltelefon: 08-520 680 00 
E-post: socialnamnden@nynashamn.se 

Besoksadress: Socialforvaltningen 
Nynashamns kommun, stadshusplatsen 1 
Postadress: 149 81 Nynashamn 

SALEMS KOMMUN 
Ansvarig: Gruppchef Henrik Ekerot 
Telefon: 08-532 598 00 
E-post: henrik.ekerot@salem.se 

Fax:08-532 598 89 
Vaxeltelefon: 08-532 598 00 
E-post: info@salem.se 
Besoksadress: Salems kommun, Saby Torg 16 

NM 
Postadress: 144 80 Ronninge 

SIGTUNA KOMMUN 
Ansvarig: Rihaneh Ostad Gholizadeh 
Telefon: 08-591 26 773 eller 08-591 26 762 
E-post: rihaneh.ostad-gholizadeh@sigtuna.se 

Fax: 08-591 405 23 
Vaxeltelefon: 08-591 26 000 
E-post: gemensam.ensamkommande@sigtuna.se 

Besoksadress: Industrigatan 6 
Postadress: 195 60 Arlandastad 

SOLLENTUNA KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Anette Delin och samordnare Terttu Auvinen Karlsson 

Telefon: 08-579 212 95 eller 08-579 213 05 
E-post: anette.delin@sollentuna.se eller terttu.auvinen-karlsson@sollentuna.se 

Fax; 08-623 10 77 
Vaxeltelefon: 08-579 210 00 
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se 
Besoksadress: Turebergstorg 1 

Postadress: 191 86 Sollentuna 

32 
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SOLNASTAD 
Ansvarig: Sektionschef Leena Lind och gruppledare Puya Alemirad 
Telefon: 08-746 13 92 eller 08-746 13 81 
E-post: lena.lind@solna eller puya.alemirad@solna.se 
Fax: 08-7461570 
Vaxeltelefon: 08-746 10 00 
Besoksadress: Englundavagen 13, 2 tr. 
Postadress: 171 41 Solna 

STOCKHOLM STAD 
Bromma stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Rashid Mohamed 
Telefon: 08-508 06 95 
Epost: Rashid.mohamed@stockholm.se 
Fax: 08-508 06 010 
Vaxeltelefon: 08-508 06 000 
E-post: bromma@stockholm.se 
Besoksadress: Gustavslundsvagen 151 G 
Postadress: Box 15017, 167 15 Bromma 

Enskede-Arsta-Vantor stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Bitradande enhetschef Anna-Riikka Torronen 
Telefon: 08-508 14 319 eller 08-508 14 509 
E-post: anna-riikka.torronen@stockholm.se 
Fax: 08-508 14 444 
Vaxeltelefon: 08-508 14 000 
E-post: eav@stockholm.se 
Besoksadress: Slakthusplan 8A 
Postadress: Box 81, 121 22 Johanneshov 

Farsta stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Christina Frisk 
Telefon: 08-508 18 074 
E-post: christina.frisk@stockholm.se 
Fax:08-508 18 099 
Vaxeltelefon: 08-508 18 000 
E-post: farsta@stockholm.se 
Besoksadress: Storforsplan 36, Farsta Centrum 
Receptionen finns pa plan 11 
Postadress: Box 113, 123 22 Farsta 

Hagersten-Liljeholmen stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Bitradande chef Ulrika Hiller-Olsson 
Telefon: 08-508 23 396 
E-post: ulrika.hiller-olsson@stockholm.se 
Fax:08-508 23 334 
Vaxeltelefon: 08-508 22 000 
E-post: hagersten-liljeholmen@stockholm.se 
Besoksadress: Telefonvagen 30, plan 9 
Postadress: Box 490, 129 04 Hagersten 
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Hasselby-Vallingby stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Pernilla Takacs 

Telefon: 08-508 04 354 
E-post: pernilla.takacs@stockholm.se 

Fax:08-508 05 391 
Vaxeltelefon: 08-508 04 000 
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se 

Besoksadress: Hasselby torg 20-22, vaning 2 
Postadress: Box 3424, 165 23 Hasselby 

Kungsholmens stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Jacob Soderlund 
Telefon: 08-508 08 588 eller 08-508 08 573 
E-post: jakob.soderlund@stockholm.se 
Fax:08-508 088 56 
Vaxeltelefon: 08-508 08 000 
E-post: kungsholmen@stockholm.se 
Besokadress: Lindhagensgatan 76 
Postadress: Box 49039, 100 28 Stockholm 

Norrmalms stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Jacob Soderlund 
Telefon: 08-508 08 588 eller 08-508 08 573 
E-post: jakob.soderlund@stockholm.se 

Fax: 08-508 088 56 
Vaxeltelefon: 08-508 09 000 
E-post: norrmalm@stockholm.se 
Besoksadress- Tulegatan 13 
Postadress: Box 3128, '103 62 Stockholm 

Rinkeby-Kista stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Eva Klintwall 

Telefon: 08-508 01 511 eller 076-12 01 886 
E-post: Eva.Klintwall@stockholm.se 
Fax: 08-508 01 569 
Vaxeltelefon: 08-508 01 000 
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se 
Besoksadress: Borgarfjordsgatan 14 
Postadress: Box 7049, 164 07 Kista 

Skarpnacks stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Bitradande enhetschef Karin Nordmark 

Telefon: 08-508 15 122 
E-post: karin.nordmark@stockholm.se 

Fax: 08-508 15 130 
Vaxeltelefon: 08-508 15 000 
E-post: skarpnack@stockholm.se 
Besoksadress: Bjorkhagsplan 6 
Postadress: Box 5117, 121 17 Johanneshov 
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Skarholmens stadsdelsforvaltning 

Ansvarig: Enhetschef Susana Lamartine och bitradande enhetschef Anders Engstedt 
Telefon: 08-508 24 096, 08-508 24 044 eller 08-508 24 089 
E-post: susana.lamart1ne@stockholm.se eller anders.engstedt@stockholm.se 
Fax: 08-508 24 064 
Vaxeltelefon: 08-508 24 000 
E-post: skarholmen@stockholm.se 
Besoksadress: Bodholmsplan 2 
Postadress: Box 503, 127 26 Skarholmen 

Spanga-Tensta stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Samordnare Elinor Bauer Barsby 
Telefon: 08-508 03 135 
E-post: elinor.bauer.barsby@stockholm.se 
Fax:08-508 03 151 
Vaxeltelefon: 08-508 OB 000 
E-post: spanga-tensta@stockholm.se 

Besoksadress: Fagerstagatan 15, Lunda 
Postadress: Box 4066, 163 04 Spanga 

Sodermalms stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Bitradandechef Eva Tomansson eller Peter Boman 
Telefon: 08-508 12 534 
E-post: eva.tomansson@stockholm.se eller peter.boman@stockholm.se 
Fax: 08-508 12 199 
Vaxeltelefon: 08-508 12 000 
E-post: soder@stockholm.se 
Besoksadress: Medborgarplatsen 25 
Postadress: Box 4270, 102 66 Stockholm 

Alvsjo stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Sinneve Schulz Bryssel 
Telefon: 08-508 21 310 
E-post: synnove.gottberger.schulz-brussel@stockholm.se 
Fax:08-508 21 322 
Vaxeltelefon: 08-508 21 000 
E-post: alvsjo@stockholm.se 
Besoksadress: Alvsjo Stationsgata 21 
Postadress: Box 48, 125 21 Alvsjo 

_ 
Ostermalms stadsdelsforvaltning 
Ansvarig: Enhetschef Jacob Soderlund 
Telefon: 08-508 08 588 eller 08- 508 08 573 
E-post: jakob.soderlund@stockholm.se 

Fax: 08-508 088 56 
Vaxeltelefon: 08-508 10 000 
E-post: ostermalm@stockholm.se 
Besoksadress: Karlavagen 104, 6trappor 
Postadress; Box 24156, 104 51 Stockholm 
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SUNDBYBERG KOMMUN 

Ansvarig: Enhetschef Anneth Lofgren och gruppledare Daniel Ochoa Rosenberg 
Telefon: 08-706 68 59 eller 08-706 8150 

E-post: anneth.lofgren@sundbyberg.se eller daniel.ocboarosenberg@sundbyberg.se 
Fax: 08-29 70 12 
Vaxeltelefon: 08-706 80 00 

E-post: socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se 
Besoksadress: Ostra Madenvagen 4 
Postadress: 172 92 Sundbyberg 

SODERTALJE KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Lisbeth Lampinen 
Telefon:08- 52 30 61 45 eller 08- 52 30 38 08 
E-post: lisbeth.lampinen@sodertalje.se 
Fax:08-523 028 10 
Vaxeltelefon: 08-523 010 00 

E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Besoksadress: Sodertalje kommun, Campusgatan 26 
Postadress:15'l 89 Sodertalje 

TYRESO KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Eva Tu llander 
Telefon: 08-5782 95 24 
E-post: eva.tullander@tyreso.se 
Fax: 08-5782 9555 
Vaxeltelefon: 08-5782 9100 
E-post: socialforv@tyreso.se 
Besoksadress: Marknadsgrand 2, Tyreso centrum 
Postadress: 135 81 Tyreso 

TABY KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Shikofeh Ghobadi 
Telefon: 08-55 55 99 03 eller 08-55 55 96 85 
E-post: shikofeh.ghobadi@taby.se 

Fax: 08- 446 40 79 
Vaxeltelefon: 08-55 55 90 00 
E-post: tabykommun@taby.se 
Besoksadress Taby kommun, Stationsvagen 13, Roslags-Nasby 

Postadress: 183 80 Taby 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 
Ansvarig: Samordnare Anders Fransson 
Telefon: 08-581 690 00 
E-post: Anders.fransson@upplands-bro.se 
Fax: 08-581 692 40 
Vaxeltelefon: 08 581 690 00 
Besoksadress: Furuhallsplan 1 
Postadress: 196 40 Kungsangen 
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UPPLANDS VASBY KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Ann-Christine Ledin 
Telefon: 08-590 970 70 eller 08-590 97 133 
E-post: ann-christine.ledin@upplandsvasby.se 
Fax:08-590 733 41 
Vaxeltelefon: 08-590 970 00 
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se 
Besoksadress: Upplands Vasby kommun, Dragonvagen 86 
Postadress: 194 80 Upplands Vasby 

VALLENTUNA KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Carolina Olsson 
Telefon: 08-587 848 27 eller 08-587 848 87. 
E-post: carolina.olsson@vallentuna.se 
Fax: 08-587 854 03 , 
Vaxeltelefon: 08-587 850 00 
E-post: sf@vallentuna.se 
Besoksadress: Barn- och familjeenheten, Tuna Torg 
Postadress: 186 86 Vallentuna 

VAXHOLM STAD 
Ansvarig: Enhetschef Annika Wallin 
Telefon: 08-541 708 35 

IV1-1 
E-post: annika.wallin@vaxholm.se 
Fax:08-541 708 57 
Vaxeltelefon: 08-541 708 00 
Besoksadress: Eriksovagen 27 
Postadress: 185 83 Vaxholm 

VARMDO KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Anna-Carin Monie 
Telefon: 073-688 60 71eller 08-570 481 32 
E-post: anna-carin.monie@varmdo.se 
Fax- 08-570 308 60 
Vaxeltelefon: 08-570 470 00 
E-post: varmdo.kommun@varmdo.se 
Besoksadress: Skogsbovagen 9-11, Gustavsberg 
Postadress: 134 81 Gustavsberg 

OSTERAKERS KOMMUN 
Ansvarig: Enhetschef Leif Soderholm 
Telefon: 08-540 812 05 
E-post: leif.soderholm@osteraker.se 
Fax:08-540 811 17 
Vaxeltelefon: 08-540 810 00 
E post: kommun@osteraker.se 
Besoksadress: Hackstavagen 22 
Postadress: 184 31 Akersberga 
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Jourtid 

SOCIALJOUREN I ST OCKHOLM 
(alia stadsdelar i Stockholms kommun) 
Telefon: 08-508 400 00 
Oppettider: Oppet dygnet runt 
Besoksadress: Brannkyrkagatan 123 (Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till 
Ansgariegatan). Ingang fran baksidan av Hornsgatan 124). 
Polisen i City 010 563 84 92 

UNGDOMSJOUREN 
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se 
Jourtelefon: 08-508 25 481 eller 08-508 43 726 

SOCI ALJOUREN I NORDVAST 
(Solna Ekero, Jarfalla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Vasby) 
Telefon: 08-44 44 503 eller 08-44 44 504 
Oppettider: Mandag-torsdag 16.00-02.00 
Fredag 14.00-02.00 
Lordag och sondag 16.00-02.00 
Besoksadress: Polisen Norrort, Tingsvagen 7, 191 61 Sollentuna 
Vid andra tider, ring polisen i Norrort: 08-401 50 00 

SOCIALJOUREN NORDOST 
(Vallentuna, Taby, Osteraker, Norrtalje, Vaxholm, Danderyd och Lidingo stad) 
Telefon: 08-410 200 40 
Oppettider: Mandag-torsdag 16.30-02.00 
Fredag-sondag 16.00-02.00 
Besoksadress: Sitter i lokaler i Taby 
Ovrig jourtid hanvisas till Polisen Taby pa 010-563 04 05 och for boende pa Lidingo till Polisen i City 
010-563 84 92 

SOCIALJOUREN I SODERTORN 
(Botkyrka, Huddinge, Haninge och Nynashamn) 
Telefon: 010-564 64 67 eller 010-564 64 66 
Oppettider: Mandag-torsdag 16.00-02.00 
Fredag-lordag 14.00-02.00 
Sondag 16.00-02.00 
Besoksadress: Polishuset vid Flemingsbergs tagstation. Bjornkullavagen 9, Huddinge 
Efter klockan 02.00 nas de via Polisen pa telefon 114 14 

SOCIALJOUREN SALEM/SODERTALJE 
Telefon: 08-5230 3870 
Oppettider: Mandag-torsdag: 17.00-24.00. Fredag 14.00-01.00. Lordag 16.00-01.00. 
Sondag 16 00-24 00 
Besoksadress: Polishuset, Jovisgatan 4, Sodertalje 
Nattetid har personalen beredskap och nas via polisen och kan kallas in i tjanst for 
akuta barn- ungdoms- och kvinnofridsarenden 
Telefon till Socialjouren nattetid: 114 14, fraga efter Socialjouren 
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SOCIALJOUREN VARMDO 

Telefon: 08-570 470 00 (dagtid/kontorstid) eller 08-570 307 20 (ovrig tid) 
Telefontider: Mandag-onsdag 17.00-08.00 
Torsdag 19.00- 08.00 
Fredag-mandag 13.00-08.00 
Besoksadress: Skogsvagen 11, Gustavsberg 
Ovrig tid ring polisen pa 114 14 

SOCIALJOUREN NACKATYRESO 
Telefon: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65 

Telefontider: Mandag-torsdag 16.00-02.00 
Fredag 14.00-02.00 
Lordag-sondag 16.00-02.00 
Ovrig tid ring polisen pa 114 14 

Ovriga myndigheter 

LANSSTYRELSEN I 5TOCKHOLMS LAN 
Enheten for arbetsmarknads- och rattighetsfragor 
Telefon: 010-223 10 00 

MIGRATIONSVERKET 
Vjixeltelefon: 0771-235 235 
Solna: 010-485 96 31 

Fax: 010-485 81 17 

POLIS 

Arlanda: 010-5630905 
Nord: 010-5630505 
City Norrmalm: 010-563 01 05 
City Sodermalm: 010-563 01 15 
Syd:010-5630205 
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Overformyndarnamnder i Stockholms Ian 

DANDERYD 
Telefon: 08-568 910 15 
Telefontider: Mandag - onsdag kl 09.00-11.00 
& torsdag kl 13.00-15.00 
E-post: overformyndaren@danderyd.se 

EKERO 
Telefon: 08-124 571 50 
Telefontider: Mandag-fredag 09.00-15.00 
Telefon vaxel: 08-124 571 00 

JARFALLA OCH UPPLANDS BRO 
Telefon: 08-580 285 00 
Telefontider: Mandag-tordag kl 08.00-16.45 
och fredag kl 08.00-15.00 
Epost: overformyndarkansliet@jarfalla.se 

LIDINGO 
Telefon: 08-731 31 01 
Telefontider: Mandag-fredag kl 08-00-16.00 
E-post: overformyndaren@lidingo.se 

NACKA 
Telefon: 08-718 80 00 
Telefontider: Mandag-torsdag kl. 7.30-17.00 

Fredag kl. 7.30-16.30 
E-post: maria.dorch@nacka.se 

NORRTALJE TABY, VALLENTUNA OCH 

OSTERAKER 
Telefon: 08 555 590 00 
Telefontider: Mandag och onsdag klockan 

9.00-11.00 
E-post: overformyndaren@norrtalje.se 

NYKVARN 
Telefon 08-555 010 00 
Telefontider: Mandag-fredag 08.30-16.30 
E-post: kundcenter@nykvarn.se 

SALEM 
Telefon: 08-532 598 05 
Telefontid: Mandag-fredag 08.30-12 00 
E-post: overformyndarnamnden@salem.se 

SOLNA 
Telefon: 08-74610 00 
Telefontider: Mandag, tisdag, torsdag kl 08:00 

till 17:00 
Onsdagar kl 08:00 till 18:00 
Fredagar kl 08:00 till 15:00 
E-post: kontaktcenter@solna.se 

SUNDBYBERG 
Telefon: 08-706 8287 
Telefontider: Mandag-fredag kl 09-00-16.00 
E-post: ansar.al-ani@sundbybeig.se eller 
josefina.streling@sundbyberg.se 

SODERTALJE KOMMUN 
Telefon: 08-523 037 80 
Telefontid: Mandag-onsdag klockan 10.00-

12.00 
E-post: overformyndarnaninden@sodertalje.se 

STOCKHOLM 
Telefon: 08-508 29 700 
Telefontider: 1 september-30 april, mandag-

torsdag kl 08:00-16:30, fredag kl 08:00-16:00 
1 maj-31 augusti, mandag-torsdag kl 08.00 till 
16:00 och fredag kl 08:00-15:00 
E-post: kc.overformyndarforvaltningen@ 

stockholm.se 

SIGTUNA, SOLLENTUNA OCH UPPLANDS 

VASBY 
Telefon: 08-579 222 21, 08-579 227 66 eller 
08-579 21 712 
Telefontider: Mandag-fredag kl 09.00-16.00. 
Epost: overformyndarnamnden@sollentuna.se 

SODERTORN 
Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nynashamn och 
Tyreso 
Telefon: 08-606 70 20 
Telefontider: Mandag och onsdag kl 13.00-
15.00, tisdag och fredag kl 9.00-11.00 
Epost: overformyndaren@haninge se 

VAXHOLM OCH VARMDO 
Telefon: 08-570 470 00 
Telefontider: Mandag-fredag kl 08.30.16.30 
E-post: varmdo.kommun@varmdo.se 
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Ovriga organisationer 

BARNRATTSBYRAN 
Ansvarig: Generalsekreterare Elin Wernquist 
Telefon: 072-565 33 46 
E-post: elin@barnrattsbyran.se 

Adress: Hornsgatan 83,117 26 Stockholm 
Vaxeltelefon: 08- 150 222 

RADDA BARNEN 
Radgivare nationellt och regionalt: Donna Hariri och Sandra Sandra Akiwumi Lundstedt 
Telefon: 08-698 90 00 eller 08-698 67 72 
Epost: dona.hariri@rb.se eller sandra.akivvumi-lundstedt@rb.se 
Fax: 08-698 90 10 
Adress: Radda Barnen, 107 88 Stockholm, Landsvagen 39, Sundbyberg 

RODA KORSET 
Telefon: 08-452 46 00 
Adress: Hornsgatan 54, 11891 Stockholm 
Mail: info@redcross.se 

STADSMISSIONEN 
Ansvarig: Projektledare for BABA Helena Wihlborg 

Telefon: 08-6842 3180 
E-post: lielena.wihlborg@stadsmissionen.se eller maria.wisen@stadsmissionen.se 

Adress: Fleminggatan 113, 112 45 Stockholm 
Telefon till ungdomscoacherna: 08-6842 31 44 

SKYDDSVARNET 
Adress: Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm 
Telefoir 08-729 17 30 
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Lankar och litteratur 
Information Sverige 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx 

Lansstyrelsen 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/ 
pubiikationer/2016/R2016-25-Pa-flykt-och-forsvunnen-webb.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/ 
publikationer/2016/R2016-25-Pa-flykt-och-forsvunnen-webb.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/ 
publikationer/2015/R2015-30-ma nniskohandel-med-barn-WEBB.pdf 

Socialstyrelsen 

Ensamkommande barn och unga. Handbok om socialnamndens ansvar 
och uppgifter. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/ 
Attachments/20400/2016-1 l-8.pdf 

Stadsmissionen 

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/migration-och-integration/baba-rad-
och-stod-ensamkommande-barn-pa-flykt 

Stromsunds kommun 

http://begripligt.nu/publikationer.shtml 

Radda barnen 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/ankomsten-ti'll-nytt-land/ 
ensamkommande-barn/ 
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En sammanstallning av 
regionala data om 

barn som forsvinner 

STOCKHOLMSLAN • 

Att samverka kring 
ensamkommande barn som forsvinner 

'ArbefssaltBcK rutiner i Stockholms lah"20T7-2DT8 

Lansstyrelsen 
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Bakgrund 
Lansstyrelserna fick den 28 januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensam-
kommande barn som forsvinner. Det overgripande malet med uppdraget ar att 
berorda och ansvariga myndigheter ska fa ett battre kunskapsunderlag for att vidta 
lampliga atgarder avseende barn som forsvinner. 

En nationell kartlaggning genomfordes 2016, ett metodstod for regional sam-
verkan har tagits fram och forslag pa atgarder for att motverka forsvinnanden 
lamnades till socialdepartementet i borjan pa 2017. 

PS flykt och f6isvunncn 

METODSTOD 
fO' l(V.j 

Under 2017 ligger fokus pa att sprida och implementera fungerande arbetssatt 
och samverkan i samtliga Ian. Lansstyrelserna har i uppdrag att initiera natverk 
pa regional niva med metodstodet och atgardsforslagen som grund. Syftet ar att 
undersoka vad som behover atgardas i respektive Ian for att fa t ill effektiva och 
samordnade insatser mellan aktorer for att forebygga forsvinnanden och samagera 
nar ett barn konstateras forsvunnen. 

Delta clokument ar ett stod i det regionala arbetet i Stockholms Ian. Det ar en 
sammanstallning av statist!k och enkatsvar fran lanets kommuner, hamtade fran 
den nationella kartlaggningen som genomfordes av Lansstyrelsen i Stockholm 
(Rapport 2016:25). 

y'M nyk*och ''8rswunn?" 
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Barn som forsvinner 
efter kommunanvisning 

Andelen av kommunanvisade 2013 - maj 2016 
registrerade som avvikna 31 maj 2016 

Hogst 
Norrbottens Ian 6,4 % 

Dalarnas Ian 5,7 % 

Ostergotlands Ian 5,4 % 

Stockholms Ian 3,6 %* 

Hallands Ian 3,0 % 

Blekinge Ian 2,4 % 

Gotlands Ian 2,4 % 

--w* 

*Antal anvisade barn till Stockholms Ian under 
perioden 2013 - maj 2016: 7 118. 

3,6 % motsvarar 256 barn i faklis ka tal som var 
forsvurma vid mattillfallet i maj 2016. 

Tillsammans med de tva storstadslanen, Vastra Gotalands Ian och Skane Ian, 
har Stockholms Ian totalt sett haft flest kommunanvisningar och flest antol barn 
som avvikit efter kommunanvisning under den undersokta perioden. Andelen 
avvikningar av antalet kommunanvisade ar dock storre i flera andra Ian som 
bilden ovan visar. En del formodade orsaker till avvikningar, som framkom i den 
enkatundersokning och i intervjuer som var en del av den nationella kartlagg-
ningen, ar knutet till den kommun barnen blivit anvisade till. Bland annat for-
modas att bamet vill till en annan kommun eller kanner sig isolerad i mindre 
orter och darfor vill tillbaka till en av storstaderna till vilken de initialt aniande vid 
ankomst till Sverige. 

Nedan redovisas hur kommunerna i Stockholms Ian har besvarat enkaten 
angaende barn och unga som forsvinner i lanet. 



awsS1 

SI 
EN SAMMANSTALLNING AV REGION ALA DATA FOR STOCKHOLMS LAN 

Av lanets 26 kommuner uppger 23 att minst ett ensamkommande barn som 
anvisats till kommunen avvikit sedan 2013 fram till respektive tidpunkt for 
enkatens besvarande. Av de 256 anvisade barn i Stockholms Ian som var 
registrerade som avvikna hos Migrationsverket vid mattillfallet i maj 2016 var 
17 flickor och 239 pojkar. Pojkar ar under perioden overrepresenterade bland 
asylsokande ensamkommande barn generellt och nagot overrepresenterade i 
forhallande till total andel avvikna nationellt sett. 

Medborgarskap avvikna, Stockholms Ian 

Vanligast 

Afghanistan 

Nast vanligast 

Marocko 

Tredje vanligast 

Somalia 

Avvikningar ar mer vanligt bland de nationaliteter ensamkommande barn som har 
sma mojligheter att fa uppehallstillstand. Det finns saledes ett negativt samband 
mellan sannolikheten att fa bifall och andelen som avviker for en viss nationalitet. 
Mellan lanen varierar vilken nationalitet som representerar hogst antal avvikningar 
mellan Afghanistan, Marocko och Somalia. 

Forsvinnanden i ankomstskedet 
Det finns inga samlade uppgifter hos Migrationsverket eller annan aktor om barn 
som avviker i ankomstskedet innan en kommunanvisning. Det ar istallet upp till 
de kommuner dar barnet forst kommer i kontakt med en svensk myndighet att 
registrera barn som avviker i ankomstskedet. 

I Stockholms Ian uppger 10 av 26 kommuner att de har haft ensamkommande 
barn placerade i ankomstboenden under aren 2013-2016. Av dessa uppger 
halften, fern kommuner, att minst ett ensamkommande barn som befunnit sig i 
ankomstskedet avvikit fran kommunen fram till respektive tidpunkt for enkatens 
besvarande. 
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Har minst ett ensamkommande 
barn som varit anvisat till er 

•*a kommun avvikit sedan 2013 fram 
Nej till idag (Stockholms Ian)? 

Antal per alderskategori vid 
avvikandet (Stockholms Ian) 
Totalt 256 individer. 

*1 redovisningen for alderskategorin 0-6 respektive 7-12 anges 0-5 barn p.g.a. rojningsrisk 
** Den storsta gruppen ar over 18 a r, vilket beror pa att aldern har skrivits upp i efterhand av 

Migrationsverket 

Vet ej/-
5 X 

Har ni i er kommun upplevt 
problem med upprepade 
avvikningar, det vill saga att 
samma barn avvikit flera ganger 
(Stockholms Ian)? 
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Formodade orsaker till fdrsvinnanden 
i Stockholms Ian 
I detta avsnitt presentas en sammanstallning av formodade orsaker till forsvinnan-
den i Stockholms Ian samt en jamforelse med de vanligast aterkommande for
modade orsakerna angivna av landets samtliga kommuner. Sammanstallningen 
baseras pa de enka tsvar kommunerna uppgivit for framtagandet av den nationella 
kartlaggningen. Svarsalternativen med hogst antal "vanligt" och "mycket vanligt" 
redovisas i fallande skala uppifran. Antalet svarsalternativ "vet ej" eller"-" 
(vilket ar ett icke-svar) ar dock hogt for samtliga svarsalternativ. Detta indikerar 
att kommunerna vid svarstillfallet troligen hade bristande kunskap om orsaker 
till forsvinnanden och/eller fa antal avvikningar att basera sina svar pa. Orsaker 
till forsvinnanden ar bade av sadan karaktar att barnet "tvingas" ut ur skydds-
naten (exempelvis avslag, problem pa boendet) och av sadan karaktar att barnen 
"lockas" ut ursystemet (kriminella grupper, manniskohandel). 

Missbruksproblematik 

Radsla for avslag pi 
asylansokan/utvisning 

Barnet har fcitt avslag och vill 
undvika utvisning 

Barnet vill till annan kommun dar 
det har slakt/vanner eller bekanta 

Barnet vill resa vidare till annat 
land 

Misstankt koppling till kriminella 
grupper 

Problem kopplat till forhillanden 
p3 boendet 

Psykosociala problem 

Misstankt koppling till 
manniskohandel 

Misstankt hedersproblematik 

23% 

23% 

19% 

19% 

15% 

12% 

12% 

12% 

Vet ej/-

Inte alls/ej vanligt 

t:. J Vanligt/mycket vanligt 

Linjar (Vanligt/mycket vanligt) 

Vanligaste ftirmodade orsakerna till forsvinnanden - Stockholms liin/nationellt 

Stockholms I3n 

Nationellt* 

Vanligast 

Missbruksproblematik 

Barnet harfatt avslag 
och vill undvika 

utvisning 

Lansstyrelsen i Stockholm (Rapport 2016:25) 2016 s 34 

Nast vanligast 

Radsla for avslag pa 
asylansokan/utvisning 

Radsla for avslag pa 
asylansokan/utvisning 

Tredje vanligast 

Barnet har fatt avslag 
och vill undvika 

utvisning 

Barnet vill till annan 
kommun dar hen har 
slakt/vanner/bekanta 

•'.8 
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Rutirier och tillvagagangssatt 
i Stockholms Ian 
Foljande avsnitt presenterar sammanstallda enkatsvar for Stockholms Ian om 
rutiner och tillvagagangssatt vad galler forebyggande arbete for att motverka 
forsvinnanden, samt agerande da ett barn konstateras avviken. 

KSL:s riktlinjer' 

Vet ej/-
3 Skriftliga 

spec. 

• Skriftliga rutiner ej spec. 

B KSL:s riktlinjer 

Nej 

Vet ej/-

Finns i kommunen skriftliga 
riktlinjer for att forebygga 
avvikningar, Stockholms Ian? 

*Kommunforbundet Stockholms 
Ian Meter fran och med juli 2017 
Storsthlm 

® 53, 8 procent av kommunerna i Stockholms Ian anger att de har rutiner for hur 
man agerar nar ett barn har forsvunnit/avvikit 

• 42 procent anger att kommunens egna boenden for ensamkommande om-
fattas av riktlinjerna 

o 35 procent sager att upphandlade boenden omfattas av riktinjerna 
• Antalet svar "Vet ej/-" ar relativt hogt for samtliga svarsalternati'v 

Vet ej/-3 

Nej 
9 

Finns i kommunen skriftliga 
riktlinjer for hur man agerar 
nar ett barn forvunnit/ 
avvikit, Stockholms Ian? 
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Om kommunen har rutiner for hur man ska agera n ar ett barn forsvunnit/avvikit, 
vilka funktioner omfattas av sadana riktlinjer, Stockholms Ian? 

30 

25 

20 

15 

10 

5 11 

J? 

12 

x\* 
& 

J? 

14 
13 

r>> 

& 

Vet ej/-

Nej 

El Ja 

20 

J 
& 
& 

23 procent av kommunerna uppger att personal som arbetar rned ensam-
kommande barn i den egna kommunen har fatt utbildning om barn som av-
viker eller forebyggande arbete. Nedan framkommer dock att dessa utbi ld-
ningar inte ar specifikt inriktade pa ensamkommande barn som forsvinner. 
Knappt 4 av 5 kom muner erbjuder inte personalen utbildning. Enkaten 
besvarades sommaren 2016, varfor det ar mojligt att kommunerna idag i 
storre utstrackning erbjuder utbildning till sin personal. 

-utbildning i 
manniskohandel 

- riktlinjer fran KSL 
ingar i introduktion 

• Nej 

Annat 

Har personalen som arbetar 
med ensamkommande barn 
i er kommun fatt utbildning 
om barn som avviker eller hur 
man kan forebygga avvikningar, 
Stockholms Ian?" 

20 - kort utbildning for 

boendepersonal 

- ingar i ordinarie 
arbete med 
bemotande 





Deltagande kommuner (april 2017) 

0 Sigtiina 
kommun 

%§ Stockholms 
stad 

Deltagande aktorer i natverkets styrgrupp 

--dk 
Lansstyrelsen 
Stockholm Migrationsverket % Polisen 

Radda Barnen STOCKHOLMS 
STADSMISSION STORSTHLM 

KSL KO Vt VJNE*\A I STOCKHOLMS LAN 

Sigtuna 
kommun f Stockholms 

stad 


