Integrationsråd 4 april

”Arbeta för att
förhindra –
ändra innan
det sker”

Verksamhetsstödets delar
Uppbyggt i tre huvudavsnitt
Del 1 – Förebyggande insatser
Del 2 – Rutiner vid avvikande
Del 3 – Rutiner vid påträffande
Bilagor

UNDERLAG ATT SÄTTA UPP
Checklista förebyggande
arbete
Korta instruktioner –
rutinkarta

Riskfaktorer med länkar till mer information
Anmälningsformulär
Uppföljning på lokal nivå
Underlag för statistikföring
Kontaktuppgifter
Information till barn och unga

UNDERLAG ATT PRATA OM
MED BARN OCH UNGA
Bilaga 7 – Information till
dig som barn eller ungdom

Möter du ensamkommande barn i din yrkesroll?

Då kan du ha användning av vårt verksamhetsstöd för
ensamkommande barn som försvinner. Läs mer på vår webb.

PÅ WEBBPLATSEN
• Verksamhetsstödet
• Information till barn och unga
(utskriftsvänligt format)
• Blanketter och formulär (utskriftsvänligt
format)
• Checklista i förebyggande syfte
(utskriftsvänligt format)
• Korta instruktioner – rutinkarta
(utskriftsvänligt format)

www.lansstyrelsen.se/kalmar/ensamkommande

Syftet med verksamhetsstödet är att:
Koordinera och förstärka aktörernas
förebyggande arbete med ensamkommande
barnen för att förhindra att de försvinner,
utsätts för och/eller begår brott.
Rutiner som tydliggör ansvar och roller när ett
barn försvinner och/eller påträffas.

Fråga A: X

Hinder och svårigheter i det förebyggande
arbetet
KALMAR LÄN
• Bristande placeringsalternativ
• Överbelastning
• Bristande kunskap om riskbeteenden
• Bristande kompetens
• Bristande samverkan med andra aktörer

Fråga B: 1

Orsaker till att ensamkommande barn
avviker
KALMAR LÄN
• Missbruk
• Psykosociala problem

• Barnet vill till annat land
• Barnet har fått avslag

Fråga C: 2

Riskfaktorer – barn och ungas erfarenhet
• Riskfaktor 1: Den unge har fått avslag och vill undvika
utvisning eller känner stark rädsla för avslag/utvisning
• Riskfaktor 5: Problem kopplat till förhållande i boendet.

”Det är stressigt att
flytta ifrån kompisar
och aktiviteter. Jag
tappar tid när jag på
nytt ska starta om
för att nå min dröm.”

”Se mig! Då
mår jag
bättre.”

”Tidig
information
– inte tre år
senare!”

”Jag vill bli
respekterad. Att
man knackar
innan man går in
på mitt rum, att
man pratar med
och inte om mig.”

Riskfaktorer
• Riskfaktor 2: Den unge vill till en annan kommun där den har släkt
eller bekanta, eller vill resa vidare till ett annat land.
• Riskfaktor 3: Den unge har hamnat i/riskerar att hamna i missbruk
och/eller kriminalitet.
• Riskfaktor 4: Den unge uppvisar psykosociala problem.
• Riskfaktor 6: Misstänkt hedersproblematik.

”Jag behöver någon
att prata med. Jag

• Riskfaktor 7: Misstänkt koppling till människohandel

kan se glad ut men
är det inte inuti.
Fråga mig hur jag
känner.”

Det här är viktigt för mig!
Nätverk

Utbildning

Svårt att få etablerade
svenska kompisar

Språket är viktigt för att
komma in i samhället, få
kompisar och hitta jobb

Bra!: Stöd att hitta
Utveckla: Tidigt, Övning i
fritidsaktiviteter,
vardagen
Kontaktperson - närhet och
stöd
”Utan motivation
”Elever möts
klarar man sig
Utveckla: Skapa fler
inte. Då kan
inte. ’Svenskar’
man må riktigt
tillfällen där barn och unga
dåligt.”
på sitt håll och
möts
nya elever på
sitt håll

Forts. Det här är viktigt för mig!
Delaktighet
Fråga vad jag vill, tycker och känner!

Utveckla: Vill vara delaktiga i planering, Få stöd med saker
som är nya för att kunna klara dem själv

”Fråga
mig!”

Fråga D: 2

”Jag behöver
hjälp för att lära
mig hur jag ska
göra när jag är
18 år.”

Reflektion
❑ Vad har du hört som påverkar hälsa?

❑ Vad skulle kunna göras för att främja
hälsa?

