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Bakgrund och sammanfattning
Enligt både Länsstyrelsernas nationella kartläggning från 2016 och
Barnombudsmannens rapport från 2017 försvinner det varje år ett stort antal
ensamkommande barn i Sverige. Kunskapen är begränsad om vad dessa barn är
med om under tiden som avvikna/försvunna, men vi vet att de löper särskilt stor
risk att exploateras och att de lever i en tillvaro som är mycket osäker. Barns
försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer och
behöver tas på allvar av oss alla tillsammans.
Det här dokumentet innehåller gemensamma riktlinjer till stöd för arbetet med
ensamkommande barn som försvinner i Örebro län. Det riktar sig till aktörer
som i sin verksamhet kommer i kontakt med ensamkommande barn: skola,
socialtjänst, boendepersonal, gode män, Migrationsverket och
Polismyndigheten. Dokumentet är inte juridiskt bindande utan innehåller
rekommenderade rutiner och arbetssätt för att få till stånd en större regional
enhetlighet. Varje aktör har således ett ansvar att säkerställa att de rutiner som
föreslås här överensstämmer med det regelverk som omfattar den egna
verksamheten.
Ensamkommande barn definieras här i enlighet med 1 § femte stycket lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera som ”En person under 18
år som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från
någon annan vuxen person som får anses ha trätt in i föräldrarnas ställe, eller
som efter ankomsten står utan sådana ställföreträdare”. Även om de rutiner som
här föreslås framförallt gäller ensamkommande barn utesluter det inte att
mycket även är möjligt att tillämpa i relation till ensamkommande unga som
har fyllt 18 år.
Innehållet i dokumentet bygger på arbete som genomförts på såväl nationell
som regional och lokal nivå runt om i landet, inom ramen för Länsstyrelsernas
regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Riktlinjerna ska
ses som levande och revideras vid behov. De är ett viktigt steg i en
utvecklingsprocess där vi kontinuerligt ökar vår kunskap och förbättrar våra
strukturer till skydd och stöd för utsatta barn, oavsett deras legala status,
nationalitet och om vårdnadshavare finns i landet eller inte. Det är en fråga om
mänskliga rättigheter.
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Att förebygga att ensamkommande barn avviker
Vad händer i ankomstskedet?
När ett barn anländer till Sverige och kommer i kontakt med en svensk
myndighet och vill söka asyl, vägleds barnet till Migrationsverkets närmaste
kontor. Migrationsverket har ett första samtal med barnet i form av registrering
av en asylansökan. I detta samtal tar Migrationsverket reda på barnets bakgrund
och identitet samt annan nödvändig information som ligger till grund för
anvisning till en kommun. Migrationsverket informerar socialtjänsten i
ankomstkommunen att ett ensamkommande barn har anlänt. Socialtjänsten i
ankomstkommunen utreder barnets behov av boende och stöd och beslutar om
tillfällig boendeplacering och stöd i väntan på kommunanvisning.
Socialnämnden eller Migrationsverket meddelar överförmyndarnämnden om att
ett ensamkommande barn befinner sig i kommunen och är i behov av en god
man, varefter överförmyndarnämnden utser en god man åt barnet.

Vad händer efter anvisning till kommun?
Efter anvisning till en kommun ansvarar socialtjänsten/socialnämnden i
anvisningskommunen för att utreda barnets behov av boende och stöd och att
utifrån detta placera barnet i ett lämpligt boende, vanligtvis familjehem,
stödboende eller HVB-hem. Varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd
socialsekreterare som kontinuerligt följer den vård barnet får och vid behov
bedömer om vården eller stödet behöver förändras. Överförmyndarnämnden i
vistelsekommunen ansvarar för att utse en ny god man till barnet.

Förebyggande insatser från respektive aktör
Migrationsverket
•

Migrationsverket ska ge tydlig och lättillgänglig information till barnet om
hela asylprocessen, så att barnet i så hög grad som möjligt kan vara delaktig
i processen.

•

Migrationsverket ska vara extra uppmärksam på riskfaktorer (exempelvis
tecken på människohandel och annan form av utnyttjande samt barnets
ohälsa) tidigt i processen (se "Checklista i förebyggande syfte").

•

Ett tätt samarbete mellan Migrationsverket och socialtjänsten är av stor
vikt, speciellt när det gäller avvikande i ankomstskedet. Migrationsverket
ska göra en orosanmälan till socialtjänsten i ankomstkommunen vid minsta
oro för barnets välbefinnande och behov av skydd, detta för att
socialtjänsten ska kunna göra en risk- och skyddsbedömning för barnets
bästa. Vid misstanke om brott ska polisen alltid kontaktas.
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Socialtjänsten
•

Socialtjänsten ska alltid göra en risk- och skyddsbedömning vid första
mötet med barnet. Socialtjänsten ska vara extra uppmärksam på riskfaktorer
för ett avvikande/ försvinnande (se "Checklista i förebyggande syfte"),
särskilt i ankomstskedet - oavsett längden på vistelse i kommunen. Detta är
viktigt för vidare handläggning i anvisningskommunen, så att riskfaktorer
dokumenteras och kan kommuniceras mellan de båda socialtjänsterna om
barnet och god man samtycker till det.

•

Socialtjänsten ska vid behov förbereda ensamkommande barn på ett
eventuellt avslag. Ett avslagsbesked innebär en stor omställning för ett barn
och bristen på alternativ kan leda till att barnet överväger en tillvaro som
papperslös i Sverige. Genom att förklara asylprocessen och risken för att få
ett avslag för barnet på ett enkelt sätt och genom att tillsammans med barnet
hitta alternativa målbilder vid avslag, såsom utbildning eller arbete i
hemlandet, kan försvinnanden förebyggas.

•

Socialtjänsten ska under hela placeringen noga följa den vård barnet får
genom besök i boendet och samtal med barnet, gode man och personal i
boendet. Socialtjänsten ska regelbundet följa upp om vården kan tillgodose
barnets behov av stöd och skydd, eller om den bör ändras i inriktning eller
utformning. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans
eller hennes ålder och mognad. Enligt socialtjänstlagen behöver barn som
fyllt 15 år samtycka till de insatser som erbjuds för att de ska kunna
genomföras.

•

Socialtjänsten ska vara extra observanta och stärka stödet runt barnet vid
faser i asylprocessen med förhöjd risk för avvikning/försvinnande (se
"Checklista i förebyggande syfte").

•

Socialtjänsten ska ha kontinuerlig kontakt med god man, då god man alltid
ska agera för barnets bästa och i vissa fall kan ha mer information om
barnets asylprocess än vad socialtjänsten har.

Boendet
•

Boendet i ankomstkommunen bör ta ett foto på barnet vid inskrivning på
boendet. Information ska ges om hantering och syftet med fotografering.
Foto bara får tas om barnet samt, om barnet är under 15, god man,
samtycker till det. Fotot ska förvaras inlåst i barnets pärm, enligt gällande
sekretessregler. Vid oro för ett avvikande/försvinnande kan fotot delas med
berörda parter, exempelvis polis, om barnet samtyckt till detta innan.

•

Om barnet samtycker till det kan boendet i samband med inskrivningen
inhämta kontaktuppgifter till närstående person som inte är god man, till
exempel en kompis, som boendepersonalen kan kontakta vid oro eller
misstänkt avvikande/försvinnande, i syfte att få kontakt med barnet.
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•

Boendet ska vara extra observanta och stärka stödet runt barnet vid faser i
asylprocessen med förhöjd risk för avvikning/försvinnande. Vid oro för
avvikande/försvinnande ska orosanmälan till socialtjänsten göras (se
"Checklista i förebyggande syfte").

•

Boendet ska ha kontinuerlig kontakt med god man då god man alltid ska
agera för barnets bästa och i vissa fall kan ha mer information om barnets
asylprocess än vad boendet har.

•

Boendet ska ha kontinuerlig kommunikation med barnets socialsekreterare
och uppmärksamma socialsekreteraren på om barnets vårdbehov förändras.

•

Boendet ska göra orosanmälan till socialtjänsten om personalen
uppmärksammar tecken som tyder på att barnet kan komma att avvika (se
"Checklista i förebyggande syfte").

God man och överförmyndarförvaltningen
•

Överförmyndarförvaltningen ska tydligt informera god man om vilket
ansvar denne har om barnet avviker.

•

För att kunna stötta och förebygga avvikande/försvinnande bör god man
informera socialtjänsten, boendet och skolan om eventuella avslag i
asylärenden, om detta inte bedöms vara till men för barnet.

•

God man ska vid oro för avvikande/försvinnande göra orosanmälan till
socialtjänsten. God man bör även kommunicera oro för
avvikande/försvinnande till boendet och mentor eller elevhälsan vid elevens
skola så att de kan vara extra uppmärksamma på risksignaler och vid behov
ge extra stöd (se "Checklista i förebyggande syfte").

Skolan
•

Skolan ska samverka med socialtjänsten, god man och kontaktperson vid
boende gällande elevens närvaro på skolan och elevens mående.

•

Skolan ska vid oro för avvikande/försvinnande göra orosanmälan till
socialtjänsten (se "Checklista i förebyggande syfte").

Hälso- och sjukvården
•

Hälso- och sjukvården bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna
uppmärksamma riskfaktorer för avvikande/försvinnande (se "Checklista i
förebyggande syfte").

•

Hälso- och sjukvården ska vid oro för avvikande/försvinnande göra
orosanmälan till socialtjänsten.
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Checklista i förebyggande syfte
Omständigheter då vuxna runt barnet bör vara mer
uppmärksamma









Misstankar om att barnet är offer för människohandel
Förväntat avslag på asylansökan
Avslag på asylansökan
Pågående överklagande av tidigare avslagen asylansökan
Åldersuppskrivning
Barnet närmar sig 18-årsdagen
Påtaglig psykisk ohälsa
Annat riskbeteende hos barnet/den unge

Riskbeteenden innan eventuell avvikning










Är ofta borta från boendet
Hög frånvaro i skolan
Undviker kontakt med personal och andra boende på boendet
Blir hämtad av okända vuxna
En ”anhörig” dyker upp plötsligt och för barnets/den unges talan
Har mycket pengar, kan inte redovisa för pengarna
Misstänkt kriminalitet
Varit aktuell hos polisen
Misstänkt bruk/missbruk av alkohol eller andra droger

Stödinsatser vid riskfaktorer/riskbeteende








Strukturerad vardag i form av skola eller sysselsättning
Utsedd ansvarig kontaktperson på boendet
Meningsfulla fritidsaktiviteter
Skapa en bild av den unges nätverk
Kontakt med barnets anhöriga (om möjligt)
Nätverksmöten med berörda parter
Socialtjänsten kan behöva utreda behov av stödinsatser utifrån
barnet/den unges uppvisade problematik

Vid påtaglig psykisk ohälsa
1. Prata med barnet. Motivera barnet att kontakta vårdcentral, barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning eller elevhälsan. Erbjud om möjligt att
följa med barnet.
2. Om barnet inte vill ha en egen vårdkontakt kan elevhälsa, vårdcentral
eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning kontaktas för
rådgivning. Sekretess kan påverka hur mycket information om barnet
som kan lämnas ut.
3. Om akut – kontakta barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning
samt god man.
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Rutiner när ett barn avviker
Ensamkommande barn kan avvika vid olika tillfällen under asylprocessen,
såväl i ankomstskedet innan barnet har anvisats till en kommun som efter att
barnet har anvisats till en kommun. Skyddsnäten runt barn i ankomstskedet är
vanligtvis sämre än efter barnet har anvisats en kommun. Risken för avvikande
och utsatthet för kriminalitet som människohandel är då extra stor och därför
bör socialtjänsten och Migrationsverket vara extra uppmärksam på barn i
ankomstskedet. Samverkan mellan socialtjänsten, polisen, Migrationsverket,
boendet och eventuellt berörda inom frivilligsektorn måste fungera för att
förhindra brott och skydda barnet.
Arbetsgruppens rekommendation är att ärendet bör ligga öppet hos
socialtjänsten, överförmyndaren och polisen tills barnet påträffas, eller minst tre
månader, så att det skyddsnät som har funnits runt barnet i form av skola, god
man och boende finns kvar när barnet återvänder. Innan ärendet stängs ska
samråd ske med god man.
Det är viktigt att polisen i ett tidigt skede får tillräckligt med information för att
göra bedömning av vilka insatser som bör vidtas. I många fall görs
bedömningen att personen som anmälts försvunnen håller sig borta av fri vilja
och ett aktivt sökande blir därför inte aktuellt. De allra flesta som försvinner
dyker, enligt statistiken, upp självmant eller hör av sig inom 24 timmar.
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Agerande när ett barn avviker
Denna tabell beskriver processen för hur varje aktör ska agera när information
fås om att ett ensamkommande barn avvikit.
Aktör

Dag 1-2 (akut skede)

Dag 2-90

God man

1. Gör polisanmälan om
försvunnen person senast 24
timmar efter det konstaterats
att barnet/den unge inte
kommit hem och barnet/den
unge inte gått att nå. Anmälan
görs till Polisen på
telefonnummer 114 14.

1. Under hela tiden barnet är
avviket: samverka kontinuerligt
med boende, skola och
socialtjänst. Försök
regelbundet få kontakt med
barnet på de kontaktvägar ni
kommit överens om. Kontakta
om möjligt (och lämpligt)
barnets föräldrar. Kontakta
andra personer runt barnet om
barnet har samtyckt till att
kontakter får tas.

2. Meddela barnets boende,
socialtjänsten (ansvarig
socialsekreterare) och barnets
skola.

2. Kontakta Migrationsverket och
meddela att barnet avvikit, så
att de kan ta ställning till om
detta påverkar barnets rätt till
dagersättning.
Skola

1. Om eleven inte kommer till
skolan och inte går att nå per
telefon: informera god man
och boende.

1. Samverka kontinuerligt med
boende, god man och
socialtjänst.

2. Gör orosanmälan till
socialtjänsten.
Boende

1. Om barnet inte kommer hem
till boendet och inte går att nå
per telefon: kontakta god
man/särskilt förordnad
vårdnadshavare.
2. Gör orosanmälan till
socialtjänsten. Om barnet
försvinner utanför kontorstid:
Kontakta socialjour och ge
dem relevant information om
barnet.

Socialtjänst

1. Genomför skyddsbedömning,
vid behov inled utredning och
bedöm om förutsättningar för
ett omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU är uppfyllda. Om beslut
om 6§ LVU tas skickas
handräckningsbegäran till
polisen.
2. Informera barnets gode man,
som sedan gör en
polisanmälan om försvunnen
person.
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1. Samverka kontinuerligt med
skola, god man och
socialtjänst. Kontakta andra
personer runt barnet om
barnet har samtyckt till att
kontakter får tas.

1. Under utredningstiden får
socialtjänsten ta de kontakter
som behövs för att bedöma
behov av insatser. Kontakta
om möjligt (och lämpligt)
barnets föräldrar.
2. För att få rätt statlig ersättning
för ensamkommande barn
behöver kommuner anmäla till
Migrationsverket när det sker
förändringar i vilka barn och
unga kommunen har ansvar
för. Anmälningar av ändrade
förutsättningar, till exempel

Aktör

Dag 1-2 (akut skede)
3. Vid misstanke om att barnet
utsatts för brott, exempelvis
människohandel, gör en
anmälan till polisen via
blankett i SOFS 2014:6.
4. Kontakta socialjour och ge
dem relevant information om
barnet.

Polis

1. Inled eftersök av försvunnen
person och eventuellt
brottsutredning.

Dag 2-90
avvikande, ska göras löpande,
dock senast den sjunde i
månaden den månad (för
asylsökande) eller det kvartal
(för nyanlända med
uppehållstillstånd) ändringen
skett.

1. Registrera att barnet avvikit i
statistik över
avvikna/försvunna
ensamkommande barn.

2. Håll ett telefonförhör med god
man och boendepersonalen,
samt gör en nationell
efterlysning och eventuellt en
brottsutredning om misstanke
om brott mot barnet finns.
3. Inled eftersök av en
försvunnen person om det
finns misstanke om att han
eller hon befinner sig i livsfara,
har fallit offer för ett brott eller
en olyckshändelse, dvs fara
för liv eller hälsa. En
eftersökning inleds snabbt om
det gäller ett barn, en äldre
person eller en person som
inte kan ta vara på sig själv på
grund av sjukdom.
Räddningstjänstdelen drar
igång så snabbt som möjligt
om det är fara för livet.
Migrationsverket

1. När Migrationsverket får
kännedom om att ett barn
avvikit, ska detta säkerställas
via barnets gode man.
2. Om barnet inte kommit till en
inbokad kontakt ska
Migrationsverket kontakta god
man och socialtjänst.

13

1. När Migrationsverket
konstaterat att barnet är
avviket stängs ärendet. Om
barnet hunnit komma tillbaka
innan detta skett hålls ärendet
fortsatt öppet.
2. Om barnet inte har ett
verkställbart beslut om
avvisning eller utvisning har
barnet fortfarande rätt till LMA,
men om barnet avviker eller
håller sig undan en
verkställighet av ett
avvisnings- eller
utvisningsbeslut upphör rätten
till dagersättning omedelbart.

Information till polisanmälan
När polisanmälan görs är det viktigt att Polisen får så mycket information som
möjligt. Tänk på att sekretess kan påverka hur mycket information om barnet
som kan lämnas ut. Bland annat önskar Polisen information om följande:
•
•

•

•

Personuppgifter (namn, personnummer, LMA-nummer, adress,
telefonnummer, namn på god man, kontaktuppgifter till familj/släkt/vänner)
Beskrivning av barnet/ungdomen (kön, utseende, ursprung, klädsel vid
försvinnandet, eventuellt foto, särskilda behov, information om huruvida
barnet försvunnit tidigare)
Omständigheter i samband med försvinnandet (Var sågs barnet senast?
Kan avvikandet ha varit planerat? Hade barnet/ungdomen vid tiden innan
försvinnandet uttryckt/visat tecken på ångest/oro? Hade okända personer
sökt kontakt eller synts till i närhet av barnet/ungdomen vid tiden innan
försvinnandet?)
Övrig relevant information
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Rutiner när ett barn påträffas
Barnet kan påträffas i olika riskmiljöer i länet. Polisen, socialtjänstens
uppsökande verksamhet eller frivilligorganisationer kan påträffa
avvikna/försvunna och/eller ensamkommande barn. Av olika skäl, till exempel
på grund av rädsla, vill barnet inte alltid uppge sin identitet vid ett påträffande.
Barnet kan ofta tendera att hålla sig borta från myndigheter, samtidigt som
kontakter med organisationer i civilsamhället kan kvarstå.
Vad som händer när ett barn som försvunnit återfinns eller påträffas beror
delvis på om socialtjänsten i den kommun där barnet varit placerad (antingen
ankomstkommun eller anvisningskommun) hunnit avsluta ärendet eller inte.
Enligt Socialstyrelsens vägledning är det anvisningskommunen som har ansvar
för barnet ifall det återvänder innan ärendet har avslutats hos socialtjänsten. Om
ärendet däremot har avslutats hos anvisningskommunen när barnet återfinns,
gör Migrationsverket en ny anvisning. Migrationsverket kan i dessa ärenden
anvisa barnet tillbaka till första anvisningskommun med hänvisning till
anknytning.
I det fall ett barn påträffas i en kommun om inte är anvisningskommun ska
socialtjänsten i vistelsekommunen hjälpa barnet, i samarbete med
anvisningskommunen, för att barnet ska kunna återvända till sin ursprungliga
placering.
När ett barn påträffas eller återvänder till boendet är det viktigt att följa upp vad
barnet har varit med om under tiden som avviken. Från barns och ungas
berättelser framkommer det att de under sin tid som avvikna ofta har utsatts för
övergrepp, fått sin hälsa försämrad, skapat ett drogberoende eller dragits in i
kriminalitet.

Checklista: agerande vid påträffande av ett avviket
barn
Socialtjänsten
 Om påträffandet sker i annan kommun än anvisningskommunen ska
socialtjänsten i vistelsekommunen ska kontakta ansvarig socialtjänst i
anvisningskommunen och informera om att barnet påträffats, samt
utbyta relevant information.
 Socialtjänsten bör följa upp varje barn som återvänder med en
utredning och ny bedömning av barnets behov av stöd och skydd.
 Socialtjänsten meddelar Migrationsverket och god man när barnet har
återvänt till boendet.

Polisen
 Om barnet påträffas av polisen ges barnet stöd och motivation att
återvända till boendet. Om barnet inte vill uppge var det bor kontaktas
socialjouren. I det fall en handräckningsbegäran finns överlämnas
barnet enligt denna.
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Övergripande rekommendationer till länets
aktörer
Följande utvecklingsområden för länets aktörer har identifierats:
•

De som i sin yrkesroll eller i sitt frivilligarbete regelbundet kommer i
kontakt med ensamkommande barn bör ges kunskapshöjande insatser för
att uppmärksamma riskfaktorer och risksignaler kring barn som
försvinner/avviker och barn som är offer för människohandel, samt
information om hur de kan samtala med barnet om detta. De bör även ges
information om vart de och barnet kan vända sig för ytterligare stöd.

•

För att åstadkomma ett enhetligt agerande över länet bör kommunerna
säkerställa att samtliga skolor, HVB-hem, stödboenden, gode män och
familjehem i länet känner till dessa riktlinjer, följer rekommendationerna
och använder checklistorna. För att garantera en likvärdig behandling är det
särskilt viktigt att säkerställa att upphandlade privata boenden har samma
eller likvärdiga rutiner och riktlinjer som de kommunala boendena.

•

Alla som i kontakten med ensamkommande barn uppmärksammar
risksignaler som tyder på att barnet/den unge planerar att försvinna/avvika,
har avvikit eller vistas i riskmiljöer bör göra en orosanmälan till
socialtjänsten.

•

När ett barn har avvikit bör ärendet ligga öppet hos socialtjänsten,
överförmyndaren och polisen tills barnet påträffas, eller minst tre månader,
så att det skyddsnät som har funnits runt barnet i form av skola, god man
och boende finns kvar när barnet återvänder. Innan ärendet stängs ska
samråd ske med god man.

•

Samverkande parter bör undersöka och överväga möjligheterna att
upprätthålla samverkan under tiden barnet är avviket. En möjlig modell för
detta kan vara att ansvarig socialtjänst, utifrån sitt ansvar att utreda barnets
behov av stöd och skydd, regelbundet sammankallar god man,
boendepersonal, Polisen, skola och eventuella andra berörda parter till
avstämningsmöten i syfte att samla och utbyta information om barnet och
var det befinner sig, samt samordna det eftersökande arbetet.

•

Myndigheterna och frivilligorganisationer inom området bör ha ett särskilt
tätt samarbete när det gäller de barn som lever som papperslösa och som
har hamnat utanför samhällets skyddssystem.

•

Kommunerna bör undersöka möjligheten att föra statistik över försvunna
ensamkommande barn.
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