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Kartläggning av ensamkommande barn som försvinner – Hallands Län
Bakgrund
Länsstyrelserna fick den 28 januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som
försvinner. Uppdraget pågår under 2016/17.
Länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som
försvinner, samt att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att de försvinner.
Den nationella kartläggningen är ett steg på väg för att skapa en helhetsbild av varför barn försvinner
och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. Länsstyrelserna och andra aktörer
kommer att jobba vidare med spridning och implementering av arbetet under 2017, som en del av
det nationella uppdraget.
Samtliga länsstyrelser ska initiera nätverk på regional nivå, med den regionala samverkansmanualen
som grund (samt resultaten från den nationella kartläggningen) och tillsammans med relevanta
aktörer undersöka vad som behöver göras i länet för att få till mer samordnade och effektiva insatser
när det gäller det förebyggande arbetet samt hur aktörer behöver samagera när ett barn har
konstaterats försvunnen.
Materialet i denna skrift är en kartläggning av Hallands län med hjälp av data från den nationella
kartläggningen som genomförts av Länsstyrelsen i Stockholm (Rapport 2016:25).
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Kartläggning av Hallands Län
Andel av de kommunanvisade 2013-2016 som var registrerade som avvikna den 31 maj 2016

Norrbottens län
Dalarnas län
Östergötlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Södermanlands län
Jönköpings län
Västmanlands län
Värmlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Stockholms län
Skåne län
Kalmar län
Jämtlands län
Uppsala län
Hallands län
Kronobergs län
Gotlands län
Blekinge län

6,4%
5,7%
5,4%
5,2%
4,7%
4,7%
4,6%
4,4%
4,3%
4,1%
3,8%
3,7%
3,6%
3,5%
3,4%
3,3%
3,2%
3,0%
2,7%
2,4%
2,4%

Antalet ensamkommande barn som anvisats till Hallands Län under perioden 2013 - maj 2016 var
12571 barn. Totalt sett har 3% av dessa registrerats som avvikna, vilket innebär att det berör 37 barn i
Hallands Län vid mättillfället 31 maj 2016. Kön, samt ålderskategorier 0-6 och 7-12 på barn som
avviker redovisas ej på röjningsrisk, då antalen är för låga (0 till 5).

Ålder vid avvikandet, Hallands län

19%

57%

13-15

1

24%

16-17

18-*

2013: 60, 2014: 60, 2015: 961, 2016, tom maj: 176 (beräknat utifrån nationellt snitt för perioden)
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Kommentar: ålderskategorier 0-6 och 7-12 år redovisas ej pga röjningsrisk. I båda kategorier har 0-5 barn
registrerats som avviken.
* Den största gruppen är över 18 år, vilket beror på att åldern har skrivits upp i efterhand av Migrationsverket

Medborgarskap vid avvikandet, Hallands Län
Vanligast

Näst vanligast

Tredje vanligast

Somalia

Marocko

Afghanistan

Har minst ett barn avvikit från
kommunen efter anvisning, Hallands
län?
Inget svar
Nej 17%
0%

Ja
83%

Ja

Nej

Inget svar

Andelen upprepade avvikningar,
Hallands Län Andel

17%
33%

50%

Ja

Nej

Inget svar
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Förmodade orsaker till att ensakommande barn med
kommunanvisning avviker, Hallands Län
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Misstänkt koppling till människohandel

Misstänkt koppling till kriminella grupper

Psykosociala problem

Missbruksproblematik

Problem kopplat till förhållanden på boendet3

Barnet vill till annan kommun där det har
släkt/vänner eller bekanta

Misstänkt hedersproblematik

Barnet vill resa vidare till annat land

Rädsla för avslag på asylansökan/utvisning

Barnet har fått avslag och vill undvika utvisning

Misstro/rädsla för myndigheter

Inget svar

Vet ej

Inte alls

Ej vanligt

Vanligt

Mycket vanligt

Kommentarer från kommunerna:



En person avvek när vi placerat i annan kommun - gissningsvis missbruk - återkommen
person avvek från placering i Halmstad - vi hittade vapen i boendet - gissningsvis rekrytering
Ungdomarna vill hellre bo i en storstad.
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Riskbeteende i samband med att ett barn avviker, Hallands
Län
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Barnet är ofta borta från boendet

Barnet blir hämtad av okända vuxna

En ”anhörig” dyker upp plötsligt och för barnets/den
unges talan
Barnet har mycket pengar, kan inte redovisa för
pengarna
Barnet undviker kontakt med personal och boenden
på boendet
Barnet kom till Sverige i grupp eller med någon som
uppges vara släkting

Barnet har varit aktuellt hos polisen

Misstänkt kriminalitet

Låg närvaro i skolan

Barnet har tagit emot många telefonsamtal/sms

Misstänkt bruk/missbruk av alkohol eller andra
droger

Inget svar

Vet ej

Inte alls

Ej vanligt

Vanligt

Mycket vanligt

Kommentar från kommun:


det finns flera riskfaktorer som kan ses men är inte vanliga - i samma ärende
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Riktlinjer för att förebygga avvikingar,
Hallands Län

17%

0%
33%

50%

Ja

Nej

Vet ej

Inget svar

En kommun anger att ha haft inga eller få avvikningar och därför inte sett behov av att ta fram
rutiner. Övriga kommuner ger inte angett någon orsak till att riktlinjer för att förebygga avvikningar
saknas.

Hinder och svårigheter i det förebyggande arbetet,
Hallands Län
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bristande kunskap om varningstecken/riskbeteenden
(ex. hos boendepersonal, socialtjänst, gode män)
Bristande samverkan med andra aktörer (ex. skola,
gode män, Migrationsverket)

Bristande ekonomiska resurser inom kommunen

Bristande personalresurser inom kommunen

Bristande kompetens hos personalen i kommunen

Bristande möjlighet att erbjuda boendeformer som
möter barnens behov

Överbelastning/stort antal ensamkommande barn

Brist på möjlighet att erbjuda barn som fått avslag
alternativ till att ’gå under jorden’

Inget svar

Vet ej

Inget hinder alls

Visst hinder

Ganska stort hinder

Mycket stort hinder
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Runtiner i fall då ensamkommande barn avviker, Hallands
Län
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Socialtjänsten (Riktlinjer när ett avvikande upptäckts)

Kommunens boenden (HVB/annat gruppboende)
(Riktlinjer när ett avvikande upptäckts)
Upphandlade boenden (HVB/annat gruppboende)
(Riktlinjer när ett avvikande upptäckts)

Familjehem (Riktlinjer när ett avvikande upptäckts)

Gode man/Överförmyndaren (Riktlinjer när ett
avvikande upptäckts)

Skola (Riktlinjer när ett avvikande upptäckts)

Ja

Nej

Vet ej

Inget svar

Utbildning för kommunens personal

17%

0%

83%

Ja

Nej

Inget svar

Kommentarer från kommunerna:



Enbart intern utbildning/information
Relativ ny personalgrupp hög arbetsbelastning och få beslut från migrationsverket
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Särskilda åtgärder och insatser vid
risk för avvikning

17%
33%

0%
50%

Ja

Nej

Vet ej

inget svar

I de fallen där svaret ”ja” gavs, angavs följande åtgärder/insatser:



Extra resurser
Samtal, ökad bemanning på boendet

Arbete för att förbereda barn på
avslag

17%

16%
67%

Ja

Nej

Inget svar

I de fallen där svaret ”ja” gavs, angavs följande arbetssätt:





Genom samtal samt extra resurser.
Genom startade grupper som ska arbeta fram rutiner och arbeta med relation och separation
samtidigt
Samtal med socialsekreterare och boendepersonal.
Ärlig kommunikation, förklarar processen och möjligheter
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Vilken sorts information och stöd erbjuder kommunen ensamkommande barn vid ett besked om
avslag på asylansökan?






Vi erbjuder stöd i form av extra personal
Samtal och krisstöd
Samtal för att förbereda för ett bra avslut.
Samtalsstöd, stöd i vardagen
Socialsekreterare erbjuder möjlighet till samtal och boendepersonal pratar med ungdomen
kring situationen.

Avskrivning av ärende avvikna barn

20%

0%
40%

40%

1-2 veckor

2-4 veckor

1-3 månader

Inget svar
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Hinder och svårigheter i samverkan mellan olika aktörer,
Hallands Län
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bristande rutiner kring hantering av avvikningar på
boenden

Bristande rutiner i polisens hantering av polisanmälan
Svårigheter kopplade till kommunikationen med
barnets gode man/särskilt förordnade
vårdnadshavare
Sekretessproblematik i informationsutbyte mellan
myndigheter
Dåliga tekniska förutsättningar för
informationsdelning mellan myndigheter
Svårigheter kopplade till att fastställa barnets
identitet

Svårt att kartlägga vad som hänt barnet som avvikit

Överbelastning/stort antal ensamkommande barn

Inget svar

Vet ej

Inget hinder alls

Visst hinder

Ganska stort hinder

Mycket stort hinder
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