Förebyggande – saker att vara uppmärksam på






Barnet är deprimerat.
Barnet har hög frånvaro i skolan.
Boendet upplever att barnet är borta mycket eller hämtas
upp av okända personer vid boendet.
Barnet är tyst och vill inte prata om sin situation.
Riskfaktorer som t.ex. beslut om av/utvisning,
åldersuppskrivning, problem i skolan, brottslig verksamhet
och olika former av missbruk.

Kontakta polisen om du misstänker brott. Berätta för barnet att du
är där för att hjälpa hen, och betona vikten av att prata med en
vuxen om barnet mår dåligt eller har problem. Hjälp barnet att
boka tid hos psykolog vid behov.

Vem gör vad om ett barn avviker?









Boendet ska kontakta dig som är god man snarast om
barnet avvikit från boendet eller om de misstänker att så
håller på att ske.
Socialtjänsten, eller du som är god man, gör en anmälan om
försvunnen person till polisen. (Stäm av med
socialtjänsten.) Polisen lägger därefter upp en nationell
efterlysning.
Du som är god man ska anmäla till polisen om du
misstänker brott.
Du som är god man informerar skolan och
Migrationsverket om avvikandet. Om Migrationsverket
registrerar barnet som avviken informerar du även
omgående överförmyndarförvaltningen.
Du som är god man, eller socialtjänsten, kontaktar
socialjour samt andra uppsökande verksamheter, med
information om barnet som namn, nationalitet, ålder,
kroppsbyggnad. Lämna även gärna ett fotografi.

Om du har kontaktuppgifter till barnets vårdnadshavare i hemlandet bör du informera dem och höra om de haft kontakt med
barnet.
Vad händer om barnet påträffas eller kommer tillbaka?








Om ärendet inte är avslutat hos socialtjänsten är det
anvisningskommunen som har ansvaret. Kontakta dem
och berätta att barnet återfunnits.
Om socialtjänsten har avskrivit ärendet ska
Migrationsverket göra en ny anvisning.
Kontakta överförmyndarförvaltningen och berätta att barnet
återfunnits samt meddela hens adress. Om du har blivit
entledigad under tiden barnet varit borta har du och barnet
möjlighet att önska att du blir god man igen. Överförmyndarförvaltningen fattar då beslut om barnet ska ha
en god man.
Du som är god man kontaktar Migrationsverket och
meddela barnets adress.
Du som är god man pratar med barnet om varför hen varit
försvunnen och hur du bäst kan stötta så att det inte händer
igen. Ta hjälp av sjukvården om barnet har behov av
stödsamtal.

