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2017-10-02
Socialnämnden

Dnr Son 2017/298

Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att ansluta sig till samverkansplanen ”Att samverka kring
ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 20172018”.
Ärendet i korthet

Länsstyrelsen i Stockholm har i en framställan bjudit in Järfälla kommun att ansluta
sig till en samverkansplan som behandlar arbetsätt och rutiner i händelse av att
ensamkommande barn försvinner. Socialförvaltningen anser att samverkansplanen är
ändamålsenlig, fyller ett viktigt behov och föreslår att socialnämnden beslutar att
ansluta sig till planen.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-02
2. Framställan från Länsstyrelsen i Stockholm, daterad 2017-09-01
3. Samverkansplan ”Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner.
Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018.
Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholm har skickat en framställan till Järfälla kommun med
inbjudan om att ansluta sig till en framtagen samverkansplan som behandlar
arbetssätt och rutiner i händelser av att ensamkommande barn försvinner eller
avviker från anvisad kommun.
Samverkansplanen har tagits fram av ett nätverk av aktörerer som utöver
Länsstyrelsen består av Migrationsverket, Storstockholm (fd KSL), Polisen, Rädda
barnen, Stockholms stadsmisson, Stockholms stad samt Sigtuna kommun.

11.1 Samverkansplan kring ensamkommande barn som försvinner, tjänsteskrivelse
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Samverkansplanen innehåller grundläggande information, rutiner och checklistor
samt statistik och kontaktuppgifter. Fokus finns både på förebyggande arbete och
konkret arbetssätt när ett försvinnande har konstaterats.
Samverkansplanen är framtagen i syfte att underlätta den samverkan som krävs i
arbetet och en målsättning är att länets alla kommuner ska ansluta sig till planen. På
så sätt ska en samsyn och samordning skapas mellan ingående kommuner,
myndigheter och andra verksamheter. Detta tillsammans med ett likartat agerande
förväntas öka barnens skydd.
Länsstyrelsen önskar svar på sin framställan senast under december 2017.
Samverkansplanen ska följas upp under våren 2018.
Analys

Socialförvaltningen anser att samverkansplanen och dess innehåll är ändamålsenligt
och fyller ett viktigt behov. Enheten för ensamkommande har redan i dagsläget
arbetat utifrån planens rutiner och checklistor och anser att de är ett stöd i det
vardagliga arbetet.
En anslutning till samverkansplanen innebär att socialförvaltningen kommer behöva
börja föra särskild statistik avseende ensamkommande barn som försvinner.
Socialförvaltningen bedömer att detta är möjligt att införa samt att det finns ett värde
i att delta i arbetet med att förbättra kunskapen om de barn som försvinner.
Ytterligare en möjlig konsekvens vid anslutning är att den tid som socialtjänsten har
ett ärende öppet när ett barn har försvunnit kan öka. I dagsläget är ärendet öppet till
dess att Migrationsverket avslutar ärende om asylansökan vilket brukar vara ca en
månad. Enligt samverkansplanen (s. 11) bör kommunen hålla ärendet öppet i minst
tre månader efter att en avvikning skett för att förenkla utredning när ett barn
påträffas. Det innebär dock inte att kommunen under hela den tiden måste betala för
en boendeplats utan den kan sägas upp tidigare varför förändringen ej bedöms
innebära några ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys

Samverkansplanen gäller ensamkommande barn och har tagits fram med syfte att
stärka deras skydd och förbättra myndigheter och andra verksamheters arbete och
samverkan. Socialförvaltningen anser att en anslutning till planen skulle innebära en
ökad kvalitet i förvaltningens arbete med målgruppen samt ge positiva konsekvenser
för de ensamkommande barn som Järfälla har ansvar för.

Ekonomiska konsekvenser

Bedömning görs att samverkansplanen inte kommer innebära några ekonomiska
konsekvenser för socialnämnden.
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Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden fattar beslut att ansluta sig till planen
”Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i
Stockholms län 2017-2018”.
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