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Barnombudsmannen
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104 22 Stockholm

Socialdepartementet

Uppdrag om varför ensamkommande barn försvinner
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till
ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner.
Uppdraget innebär att Barnombudsmannen ska lyssna på de barn som
har kommit tillbaka efter att ha avvikit, om de omständigheter som är
kopplade till deras försvinnande. Myndigheten ska sedan sammanfatta
informationen som framkommer i dialogen med barnen i en rapport som
ska spridas till berörda myndigheter, kommuner och övriga aktörer som
arbetar med eller för ensamkommande barn.
Uppdraget ska genomföras med ett tydligt fokus på att säkerställa
barnets rättigheter och med ett tydligt barnrättsperspektiv samt
jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska vidare ske i samverkan med
Länsstyrelsen i Stockholms län. Barnombudsmannen ska i genomförandet av uppdraget särskilt beakta Länsstyrelsernas uppdrag kring
ensamkommande barn som försvinner (S2016/00634/FST). I uppdraget
ingår att inhämta upplysningar från Migrationsverket.
Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 700 000
kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga
konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2 Bidrag till
myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning
över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast 15 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
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2
Ärendet

Regeringens barnrättspolitik utgår från barnkonventionen och barnets
rättigheter såsom de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter.
De övergripande målen för barnrättspolitiken är att barn och unga ska
respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Regeringen har denna dag beslutat om en
handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp (skr. 2015/16:192). Strategin för att
stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) ska vara ett
verktyg i arbetet med handlingsplanen. Barnets rätt till trygghet och
lämpligt skydd innebär att regeringen och de statliga myndigheterna har
skyldighet att skapa förutsättningar för att inget barn ska utsättas för
människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. Handlingsplanen
innehåller åtgärder i syfte att förebygga dessa kränkningar och effektivt
skydda barnen, lagföra gärningsmännen samt ge de flickor och pojkar
som har utsatts för dessa brott det stöd de behöver.
Kunskapen om varför ensamkommande barn försvinner, under vilka
omständigheter de lever efter försvinnandet och vad som gör att vissa av
barnen kommer tillbaka senare behöver förbättras avsevärt. Bättre
kunskap om dessa omständigheter kan ge de berörda myndigheterna
underlag för att vidta lämpliga åtgärder för att öka skyddet av dessa barn.
Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp, mot flickor och pojkar är en högt prioriterad fråga för regeringen.
Detta uppdrag är en del av regeringens handlingsplan.
Regeringen avser att avsätta medel för detta uppdrag även under år 2017.
Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet.
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Cecilia Sköld Kordelius
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