
ENSAMKOMMANDE BARN SOM FÖRSVINNER

Information för dig som är 
barn eller ungdom
Här har vi samlat information som riktar sig till dig som är ensamkommande barn eller ungdom. 

På nästa sida får du tips om vem du kan kontakta när du har frågor eller behöver hjälp, oavsett 

var du befinner dig. Det finns även en beskrivning om vad som händer när vi inte vet var du är.

Barns råd till 
andra barn:

”Du är inte ensam! 
Våga prata med andra 

barn och vuxna om 
hur du mår ”

”Rym inte från ditt 
boende och våga gå 

till skolan även om du 
inte har uppehålls- 

tillstånd ”
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Stöd för barn och unga: Uppgifter som kan vara bra att ha!

Miniila app: A helping hand for newcomers 
Appen ger stöd till barn på flykt genom Europa och fungerar i sju europeiska länder (Sverige, 

Belgien, Storbritannien, Italien, Grekland, Bulgarien och Tyskland). 

Appen ger information om var du kan få hjälp med frågor i ditt närområde. Stödet delas in i 

kategorierna: Hjälp/stöd, mat, skydd, familj, toalett/dusch, hälsa, utbildning, kläder, nöjen, 

asyl, förmyndare. Informationen läggs in på engelska och översätts sedan via projektets tolk-

verksamhet till relevanta språk.

Rädda barnen stödlinje/helpline
Rädda barnens stödlinje för dig som har flytt till Sverige och behöver prata med någon.

              www.rb.se

0200-77 88 20 (gratis och anonymt)

              Språk: Arabiska, dari, pashto, svenska och engelska 

BRIS – telefon för barn och unga 
När du är ledsen, orolig eller behöver någon att prata med. För barn under 18 år som önskar 

kontakt med kurator.

              www.bris.se

              116 111 (gratis och anonymt)

              Skapa ett bris-konto och ta kontakt via chatt eller e-post

              Språk: Svenska
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Vad händer när vi inte vet var du är? 
Om du plötsligt försvinner startar ett arbete för att ta reda på vad som har hänt och var du är. Vi 

kommer att leta efter dig för att se till att du mår bra och att du inte utsatts eller utsätts för brott. 

Om du försvinner anmäls du som försvunnen till polisen. Det är socialtjänsten eller god man 

som kommer att anmäla ditt försvinnande och dela information om dig, hur du haft det i boen-

det och hur du mått. Socialtjänsten kommer också att berätta för andra verksamheter i kommu-

nen att du har försvunnit så att även de kan hålla utkik efter dig. Även skolan och Migrations-

verket kommer att få information.

Polisen kommer att undersöka ditt försvinnande genom att ta reda på mer information från ex-

empelvis boendepersonal. God man och boendepersonal kommer att försöka nå dig genom de 

kontaktuppgifter du tidigare har lämnat, exempelvis genom telefonsamtal eller e-post.

Info

Ensam-
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barn 
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Info

God man
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Anmälan

Polisen

Anmälan

• Förhör med boendet

• Nationell efterlysning

• Ev. brottsutredning

Bilden beskriver vad som händer när vi inte vet var du är.
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Om du hittas
Om du hittas kan du uppleva att du kommer att få många frågor om vem du är, vad som hänt 

och vilken kommun du kommer från. Frågorna ställs för att säkerställa att du mår bra och att 

du inte varit utsatt för något brott. Du väljer själv vad du vill berätta och för vem. 

När vi vet vem du är kommer du antingen att mötas upp av personal från socialtjänsten som 

följer med dig tillbaka till ditt boende, eller få skjuts till socialtjänsten med hjälp av polisen. 




