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Remiss från Socialdepartementet - Ett 
utvidgat utreseförbud för barn 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” (Ds 2022:9), i enlighet med 
bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-05-23 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2022-10-03. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2022-10-05.  

Utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa förekommer i betydande omfattning även i 
andra fall, än som enligt nuvarande bestämmelse i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Det kan till exempel handla om så 
kallade uppfostringsresor, resor i syfte att omvända hbtqi-personer eller att undanhålla 
barn från sociala myndigheter. I promemorian lämnas förslag om att reglerna om 
utreseförbud utvidgas för att gälla samtliga omständigheter som idag ligger till grund för 
att kunna fatta ett beslut om vård enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU. Utredningen föreslår också att det ska vara straffbart att föra bort 
eller undanhålla ett barn under 15 år, i syfte att hindra att ett beslut om vård eller 
omedelbart omhändertagande ska kunna verkställas. Dessutom föreslås vissa åtgärder för 
att effektivt upprätthålla ett utreseförbud. De föreslagna lagändringarna föreslås träda i 
kraft 1 juli 2023. 

Stadsledningskontoret anser att de föreslagna förändringarna bidrar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet och säkerhet för de barn som kommer 
omfattas av lagstiftningen. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 
förslagen i promemorian. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Antalet beslutade tillfälliga utreseförbud och ansökningar om utreseförbud förväntas vara 
fortsatt lågt, även med de förändringar som nu föreslås. De lagändringsförslag som 
föreslås avseende utreseförbud för barn kommer att hanteras av kommunens socialtjänst 
inom ramen för de situationer där socialnämnden redan enligt befintligt regelverk är 
ansvarig för att vidta åtgärder. Eftersom socialtjänsten i stor utsträckning redan gör den 
typ av riskbedömningar som är nödvändiga för att besluta om utreseförbud beräknas 
förslaget inte medföra extra kostnader för staden utöver information och 
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utbildningsinsatser, där också staten genom Socialstyrelsen har ett ansvar för att ta fram 
vägledningsmaterial. De kostnadsökningar som eventuellt kan uppstå bedöms dock kunna 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslagen i promemorian bedöms få positiva effekter för barn då det bidrar till ett ökat 
barnskydd. Ett utvidgat utreseförbud kan skydda fler barn än vad som är möjligt med 
dagens regler. Det gäller barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck och vars 
rätt till självbestämmande härigenom kan stärkas men även barn som förs utomlands av 
andra skäl får ett ökat skydd. Förslaget om ändring av straffrättsliga bestämmelser 
gällande egenmäktighet med barn bedöms också skydda de barn som riskerar att föras 
utomlands, i syfte att förhindra att socialtjänstens åtgärder och beslut kan verkställas 

Hedersproblematik omfattar flickor, pojkar, kvinnor och män från olika länder, områden 
och religioner. Särskilt sårbara grupper är personer med funktionsnedsättning, personer 
som har problematik som missbruk, utåtagerande, kriminalitet men också hbtqi-personer 
är särskilt utsatta för hedersförtryck. Heterosexualitet är norm och det förekommer att 
barn som bryter mot heteronormen förs utomlands i syfte att omvändas. Enligt förslaget 
om ett utvidgat utreseförbud ska både så kallade uppfostringsresor och resor i syfte till 
omvändelseförsök omfattas, vilket innebär ett starkare skydd för dessa barn. 

Ett utvidgat utreseförbud kan komma att ha en positiv effekt även vad gäller jämställdhet, 
då sådana skadliga utlandsvistelser som främst drabbar pojkar, nämligen 
uppfostringsresor, kan vara möjliga att förhindra. 

Sammantaget bedöms förslagen bidra till ökat skydd och en ökad trygghet och säkerhet 
för barn som riskerar att fara illa utomlands. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av betänkandet ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” (Ds 

2022:9) 

2. Handlingar socialnämnd Centrum, 2022-08-30, §  

3. Handlingar socialnämnd Hisingen, 2022-08-30, §  

4. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2022-05-23 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2022-10-03. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2022-10-05.  

Remissen har skickats till socialnämnderna Centrum och Hisingen för yttrande samt till 
socialnämnderna Nordost och Sydväst för kännedom och eget ställningstagande till ett 
eventuellt yttrande.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund och utredningens uppdrag 
Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud för barn i 31 a– 31 i §§ LVU för att 
skydda barn från att fara illa under vissa utlandsvistelser. Reglerna innebär att 
utreseförbud ska beslutas om det finns påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller 
lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas. Under både 2020 och 2021 har förvaltningsrätterna prövat frågan om 
utreseförbud i omkring 30 fall per år.  

I remissbehandlingen av betänkandet förde flera remissinstanser, däribland Göteborgs 
Stad (ks 2019-05-22 § 415, dnr 0497/19), fram att utreseförbud även borde kunna 
meddelas för resor med andra syften. Regeringen konstaterar i propositionen Ökat skydd 
mot hedersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) att det förekommer att barn förs 
utomlands i andra syften än barnäktenskap och könsstympning och att de i samband med 
det riskerar att fara illa. Så kallade uppfostringsresor, som främst drabbar pojkar, är ett 
exempel på detta. Andra exempel på utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa och 
som inte redan omfattas av nuvarande utreseförbud, är de som görs i syfte att omvända 
hbtqi-personer eller undanhålla barn från sociala myndigheter samt utlandsresor med 
koppling till terroristorganisationer eller till krigsområden. Den största risken löper barn 
som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utredningens uppdrag har varit att utreda om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud 
för barn och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde bör se ut. I 
uppdraget ingick även att undersöka hur ett utreseförbud effektivt kan upprätthållas samt 
om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas. 

Anledningar till att barn förs utomlands 
Flera av de typer av utlandsvistelser som lyfts fram i uppdraget för den nu aktuella 
utredningen har koppling till hedersrelaterat våld och förtryck. I dessa fall sker 
utlandsresorna i ett system som kräver att familjen agerar för att upprätthålla familjens 
heder, om det finns risk att en familjemedlems handlingar eller beteende drar vanära över 
familjen och släkten. Barn som bryter mot familjens förväntningar och normer riskerar att 
bli förda utomlands på så kallade uppfostringsresor.  

Så kallade uppfostringsresor kan syfta till att familjen eller släkten vill förhindra 
”försvenskning” av barnet eller korrigera ett icke-önskvärt beteende och därigenom 
upprätthålla familjens heder. Det kan röra sig om barn som har en livsstil som inte 
accepteras av familjen, barn som har en flick- eller pojkvän eller barn som har en sexuell 
läggning eller könsidentitet som avviker från familjens normer och som därför förs 
utomlands för att omvändas. Ett annat skäl till resor kan vara att föräldrarna och släkten 
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önskar att barnet ska stärka sin kulturella och religiösa tillhörighet. Det förekommer 
också att barn med ett kriminellt beteende eller missbruk förs utomlands för ”uppfostran” 
och korrigering av beteendet. I flera ärenden av den här typen har Utrikesdepartementet 
(UD) fått information om att barnen har farit mycket illa. De har hamnat på institutioner 
där inlåsning, spöstraff och tvångsmedicinering förekommit. Andra vistas hos släktingar 
och även där kan de utsättas för både psykisk och fysisk misshandel.  

Det har förekommer att barn själva eller i sällskap med sina föräldrar rest till 
krigsområden för att strida med terrororganisationer. Vanligare är dock att barn förts med 
av föräldrar, som avser att ansluta sig till en sådan organisation. Barn utnyttjas att delta i 
strider då de är lätta att övertyga, visar snabbt lojalitet och är användbara då de inte på 
samma sätt som vuxna väcker misstankar under ett uppdrag för organisationen.  

Även barn som inte lever i hederskontext kan riskera att föras utomlands och fara illa. En 
sådan situation kan uppstå om barn förs utomlands för att undkomma sociala 
myndigheter. Efter att en orosanmälan inkommit, att en ansökan om vård enligt LVU har 
gjorts eller att beslut om vård enligt LVU har fattats förekommer det att föräldrar för barn 
utomlands. Barnet kan i dessa fall fara illa av att inte få den vård som bedömts 
nödvändig. I vissa fall kan det också finnas risk för att barnets hälsa och utveckling 
skadas utifrån omständigheter i den miljö dit barnet förs.  

Ett annat exempel på resor som kan vara skadliga för barn är om barnet förs bort av en 
förälder från en ensam vårdnadshavare eller boendeförälder. Barnet rycks då upp från sin 
invanda miljö och kontakten kanske bryts mellan barnet och den förälder som är kvar i 
Sverige. Andra situationer där barn far illa är när barn förs utomlands för att begå brott. 
Det förekommer också människohandel för sexuella och andra syften där barn lämnar 
Sverige tillsammans med sin förövare.  

Omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och skadliga 
utlandsvistelser 
Det är svårt att, utifrån olika undersökningar dra några slutsatser om hur vanligt 
förekommande hedersrelaterat våld och förtryck är. Definitionen av hedersrelaterat våld 
och förtryck skiljer sig åt, frågor ställs på olika vis och fokuserar på olika faktorer och 
olika målgrupper ingår i de olika undersökningarna. Kartläggningar i Göteborg, Malmö 
och Stockholm där elever i årskurs nio har fått svara på frågor visar dock att mellan 7 och 
20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck. I en 
kartläggning i Uppsala visades att 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i 
årskurs nio har ett oskuldskrav på sig. Av flickorna svarar 26 procent och sju procent av 
pojkarna att det är familjen som bestämmer deras framtida partner.1  

Göteborgs Stads egen årliga uppföljning visar att socialtjänstens uppmärksammat totalt 
elva barn som förts ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar under perioden 
2020-10-01 till 2021-09-30. Barnen uppges främst ha förts utomlands i uppfostringssyfte 
eller i syfte att giftas bort eller könsstympas.2 

 
1 Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen 2019. 
2 Samlingsärende inom uppföljning - juni 2022. Göteborgs Stad. 
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Nuvarande möjligheter att förhindra att barn förs utomlands 
För att skydda barn från att föras utomlands och riskera skadliga utlandsvistelser finns 
idag flera möjligheter.  

• Utreseförbud - beslutas vid påtaglig risk för att ett barn förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap eller könsstympas.  

• Regler i SoL och LVU – råd och stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), vård 
enligt 2 och 3 §§ LVU, omedelbart omhändertagande, umgängesbegränsning, 
hemlighållande av vistelseort och flyttningsförbud.  

• Straffbestämmelser – vid egenmäktighet med barn, olaga frihetsberövande, 
människorov, barnäktenskapsbrott, vilseledande till äktenskapsresa.  

Förutom dessa bestämmelser har UD vissa möjligheter att ge stöd och hjälp till nödställda 
personer som befinner sig i utlandet. Det kan röra sig om ekonomisk hjälp, utfärdande av 
provisoriskt pass och hjälp med hemresa. Svenskt medborgarskap är ofta en förutsättning 
för att Sverige ska ha rätt att ge konsulärt bistånd i utlandet. I utredningen påtalas också 
en rad andra faktorer som begränsar möjligheterna att bistå nödställda inom ramen för en 
familjekonflikt, det kan handla om säkerhetshot som på grund av lokala förhållanden eller 
den nödställdas familjekontext kan omöjliggöra nödvändigt stöd från enskilda på plats, 
eller medföra att ambassadens handlingsutrymme inskränks eller elimineras. Den 
nödställde har oftast blivit fråntagen sina resehandlingar och kan ha en begränsad fysisk 
rörelsefrihet, det vill säga vara bevakad eller till och med inlåst. Utrikesförvaltningen 
saknar i dessa fall förutsättningar för konsulärt stöd i flera områden och länder där 
familjekonfliktsärenden förekommer. Säkerhetsläget kan ofta vara sådant att UD avråder 
från resor dit, eller att det saknas en utlandsmyndighet på plats. De nödställda är som 
regel underkastade vistelselandets lagstiftning avseende familjerätt och 
utresebestämmelser. Många av de länder som främst berörs av problematiken med barn 
som förs bort av hedersrelaterade orsaker omfattas inte heller av de internationella 
konventioner och samarbeten som möjliggör ett återförande.    

Behovet av utvidgat tillämpningsområde  
Möjligheterna att hjälpa barn som förts utomlands är små. Därför menar utredaren att 
barns skydd mot att föras utomlands behöver stärkas. Erfarenheterna av gällande regler 
om utreseförbud visar att utreseförbud är ett bra verktyg för att skydda barn, enligt 
utredningen. Bedömningen görs därför att möjligheten att besluta om utreseförbud för 
barn även i andra situationer än vid barnäktenskap och könsstympning, skulle ge ett 
förbättrat barnskydd.  

Utredningens förslag 
Utvidgad tillämpningsområde för skadliga utlandsresor 
Ett utvidgat utreseförbud för barn bör ges en generell utformning för att kunna skydda 
barn i alla de olika situationer som förekommer idag, men även i situationer som kan 
komma att uppmärksammas i framtiden. Enligt utredningen är de utlandsvistelser där 
barn riskerar att fara illa som vi känner till, i de flesta fall av den karaktären att de kan 
utgöra grund för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU3. Med hänsyn till detta, och till att 

 
3 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas. Lag (2003:406).  
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socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar kopplade till de rekvisit som finns i de 
bestämmelserna, föreslår utredningen att utreseförbud, utöver på de grunder som gäller 
idag, ska meddelas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller 
lämnar Sverige och för att barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av  

1. psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i boendemiljön under utlandsvistelsen, eller  

2. den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottsliga verksamhet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende under utlandsvistelsen.  

Förslaget innebär alltså att ett barn ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser vid 
omständigheter som hade kunnat ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU.  

Ett utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn 
För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bland annat den som skiljer 
ett barn under 15 år från den som vårdar ett barn med stöd av LVU. Straffansvaret är 
begränsat till de fall där någon faktiskt vårdar barnet och inträder alltså först när ett beslut 
om omedelbart omhändertagande eller vård har verkställts. Om någon för bort ett barn 
innan ett sådant beslut har hunnit verkställas, är det inte straffbart som egenmäktighet 
med barn. Detta även om syftet är att hindra att beslutet verkställs.  

Utredningens bedömning är att det framstår som lika straffvärt att föra bort ett barn eller 
på andra sätt undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om omedelbart 
omhändertagande eller vård verkställs, som det är att skilja barnet från den som vårdar det 
med stöd av LVU. Detta då effekten för barnet blir densamma i båda fallen – nämligen att 
beslutad vård fördröjs eller inte alls kommer till stånd. Förslaget är därmed att det även 
ska vara straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn under 15 år, i syfte att hindra att 
ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande ska kunna verkställas.  

Åtgärder för att effektivt upprätthålla ett utreseförbud 
Möjligheterna att hjälpa barn som befinner sig i utlandet, i vart fall i länder som inte är 
med i EU eller i länder som inte deltar i de rättsliga samarbetena på området, är många 
gånger mycket små. För att reglerna om utreseförbud ska få effekt krävs det därför att det 
finns rätt verktyg för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i strid med ett 
utreseförbud.  

I dag innebär ett utreseförbud hinder mot att få svenskt pass och det utgör också skäl för 
att återkalla ett pass. Polismyndigheten får med anledning av detta uppgifter om beslut 
rörande utreseförbud från socialnämnder och domstolar.  

Utredningen föreslår att uppgifter om personer med utreseförbud, utöver registreringen i 
passregistret, även ska finnas i Polismyndighetens efterlysningsregister. Det anses vara en 
viktig åtgärd för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i strid med ett 
utreseförbud. Att uppgifterna registreras i efterlysningsregistret innebär att uppgifterna 
enligt det nya regelverket för Schengens informationssystem (SIS) kan leda till en 

 
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende.  
 
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid 
verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i 
första stycket. Lag (2006:896) 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (9) 
   
   

registrering i SIS även innan ett pass har hunnit återkallas och att även utländska 
medborgare kan registreras.  

Enligt utredningens bedömning bör det införas en underrättelseskyldighet för 
socialnämnder och domstolar i förhållande till Migrationsverket, motsvarande den som 
idag gäller gentemot Polismyndigheten, när det gäller beslut rörande utreseförbud för 
utländska medborgare. En sådan underrättelseskyldighet innebär att Migrationsverket i 
förekommande fall kan pröva om det finns grund för att återkalla ett främlingspass om 
barnet har ett sådant utfärdat 

De föreslagna lagändringarna uppges kunna träda i kraft 1 juli 2023. 

Remissinstansernas yttrande  
Promemorian har sänts till socialnämnderna Centrum och Hisingen för yttrande samt till 
socialnämnderna Nordost och Sydväst för kännedom och eget ställningstagande till ett 
eventuellt yttrande. Yttrande har inkommit från socialnämnderna Centrum och Hisingen. 

Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Centrum tillstyrker förslagen i utredningen och delar utredningens 
slutsatser. Nämnden ser mycket positivt på den utvidgning av utreseförbudet som föreslås 
och bedömer att det är något som kommer att öka skyddet för barn och särskilt då de som 
lever i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden ser också positivt på 
förslaget till skärpning av straffansvaret vid egenmäktighet med barn. Att föra bort ett 
barn eller på andra sätt undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om omedelbart 
omhändertagande eller vård verkställs, som det är att skilja barnet från den som vårdar det 
med stöd av LVU 

Socialnämnd Hisingen 
Nämnden tillstyrker förslagen i promemorian och bedömer att ett utvidgat utreseförbud 
för barn, enligt förslaget skulle innebära ett avsevärt mycket starkare barnskydd jämfört 
med dagens regelverk, för barn som riskerar att fara illa utomlands. Betydligt fler barn 
skulle kunna skyddas från skadliga utlandsvistelser. En mer generell skrivning i 
överensstämmelsen med grunderna för vård enligt LVU bedöms av nämnden som rimlig 
och skulle dessutom kunna innebära att färre barn behöver omhändertas med stöd av 
LVU i de fall det endast är utlandsvistelsen och inte hemförhållandena som är skadlig för 
barnet.  

Socialnämnd Hisingen framhåller att utredaren menar att då socialnämnderna är vana att 
göra riskbedömningar utifrån rekvisiten i 2 och 3 §§ LVU ska utreseförbud meddelas 
utifrån samma grunder. Nämnden beskriver dock att då bedömning ska göras av barnets 
situation i utlandet och i boendemiljön där, innebär det en svårighet som inte finns 
motsvarighet till när barnet befinner sig i Sverige. Denna omständighet ändrar dock inte 
nämndens bedömning.  

Ett utvidgat straffrättsligt ansvar för egenmäktighet med barn, enligt förslaget, bedömer 
socialnämnd Hisingen, i högre utsträckning än med dagens lagstiftning, skulle skydda 
barnet och säkerställa att det får den vård som bedömts nödvändig.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar, i likhet med nämnderna, utredningens slutsatser och 
bedömer att de förslag som lämnas i betänkandet bör tillstyrkas. 

Utformningen av den nuvarande bestämmelsen om utreseförbud har resulterat i att många 
barn som riskerar att föras utomlands och fara illa, faller utanför det skydd som 
lagstiftningen ger. Stadsledningskontoret är därför positiv till den utvidgning av 
utreseförbudet som föreslås och bedömer att den föreslagna regleringen kommer att öka 
skyddet för barn, särskilt för dem som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

I utredningen framhålls att socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar utifrån 
rekvisiten i 2 och 3 §§ LVU varför det finns fördelar med att utreseförbud meddelas 
utifrån samma grunder. Stadsledningskontoret delar denna bedömning men vill i likhet 
med socialnämnd Hisingen samtidigt påtala att socialtjänstens bedömning i de två olika 
fallen ändå till viss del skiljer sig åt. När bestämmelserna om utreseförbud, till skillnad 
från bestämmelserna om ordinarie tvångsvård enligt 2 och 3 §§ LVU ska tillämpas måste 
socialtjänsten göra en bedömning av barnets situation i utlandet och i boendemiljön där, 
vilket inte är fallet i vid tillämpningen av 2 och 3 §§ LVU. Denna omständighet ändrar 
dock inte bedömningen. 

Stadsledningskontoret ser också positivt på förslaget till skärpning av straffansvaret vid 
egenmäktighet med barn. Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att det är 
lika straffvärt att föra bort ett barn eller på andra sätt undanhålla ett barn i syfte att 
undvika att ett beslut om omedelbart omhändertagande eller vård verkställs, som det är att 
skilja barnet från den som vårdar det med stöd av LVU. Effekten för barnet blir 
densamma i båda fallen, nämligen att beslutad vård fördröjs eller inte alls kommer till 
stånd.  

Sammantaget bedöms förslagen bidra till ökat skydd och en ökad trygghet och säkerhet 
för barn som riskerar att fara illa utomlands. 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Vi har haft i uppdrag att utreda om det finns ett behov av ett utvidgat 
utreseförbud för barn och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat 
tillämpningsområde bör se ut. I uppdraget har också ingått att ta 
ställning till vissa frågor om hur ett utreseförbud kan upprätthållas 
effektivt. Slutligen har uppdraget omfattat att utreda om straffansva-
ret för egenmäktighet med barn bör utvidgas. 

Vi föreslår i den här promemorian att tillämpningsområdet för 
utreseförbudet ska utvidgas. Dessutom föreslår vi olika åtgärder för 
att beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt. Vi fö-
reslår vidare att straffansvaret för egenmäktighet med barn ska ut-
vidgas. De lagändringar som vi föreslår bör kunna träda i kraft 1 juli 
2023. 

Ett utvidgat utreseförbud 

Fler barn behöver skyddas mot att fara illa utomlands 

Reglerna om utreseförbud för barn infördes den 1 juli 2020 och in-
nebär att utreseförbud ska beslutas om det finns en påtaglig risk för 
att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äkt-
enskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.  

I vår utredning har det framkommit att en av de vanligare anled-
ningarna till utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa är just ut-
landsvistelser som syftar till att barnet ska ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse. Även utlandsvistelser för att barn 
ska könsstympas förekommer. Utlandsvistelser där barn riskerar att 
fara illa förekommer emellertid i en betydande omfattning även i 
andra fall. Störst risk löper barn som lever i en miljö med hedersre-
laterat våld och förtryck. 



Sammanfattning Ds 2022:9 

10 

S.k. uppfostringsresor är en vanlig anledning till utlandsvistelser 
där barn kan riskera att fara illa, inte minst när det gäller pojkar. Un-
der en uppfostringsresa kan barnet drabbas av olika former av be-
straffningar, t.ex. genom fysiskt och psykiskt våld av allvarligt slag. 
Dessutom kan det innebära en stor otrygghet för barnet att vara 
skild från sina föräldrar och sitt nätverk i Sverige, ibland utan att veta 
om och när han eller hon får komma hem. Skolgången kan också bli 
lidande. 

I utredningen har framkommit att förhållandena för barn vid 
skadliga utlandsvistelser varierar avsevärt. Utöver uppfostringsresor 
kan som några exempel nämnas utlandsvistelser för att omvända 
hbtqi-personer eller undanhålla barn från sociala myndigheter samt 
utlandsresor med koppling till terroristorganisationer eller till krigs-
områden. Det är vår bedömning att skyddet för de barn som riskerar 
att fara illa vid vistelser utomlands måste bli bättre.  

Tillämpningsområde för utreseförbud utvidgas för att skydda 
barn mot att fara illa utomlands 

Erfarenheterna av gällande regler om utreseförbud visar att utrese-
förbud är bra verktyg för att skydda barn, särskilt eftersom möjlig-
heterna att hjälpa barn som redan befinner sig utomlands är små.  

Vår slutsats är mot denna bakgrund att ett förbättrat barnskydd 
bör åstadkommas genom att tillämpningsområdet för utreseförbud 
utvidgas. Vi anser vidare att ett sådant utvidgat utreseförbud bör ges 
en mer generell utformning och ta sikte på risken för att barnets 
hälsa och utveckling skadas vid en utlandsvistelse. En sådan reglering 
ligger i linje med övriga åtgärder som kan vidtas enligt LVU. En mer 
generell reglering bör också kunna stå sig över tid och ge skydd för 
barn i de många olika situationer som visat sig kunna föreligga. 

De utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa som vi vet före-
kommer är i de flesta fall av den karaktären att de kan utgöra grund 
för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU. Med hänsyn också till detta, och till 
att socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar kopplade till 
de rekvisit som finns i de bestämmelserna, föreslår vi att utreseför-
bud, utöver på de grunder som gäller idag, ska meddelas om det finns 
en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige 
och för att barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av 1) psy-
kisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
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omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön under ut-
landsvistelsen, eller 2) den unges missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottsliga verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende under utlandsvistelsen. Vårt förslag innebär alltså att ett 
barn ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser genom den i de flesta 
fall mindre ingripande åtgärden utreseförbud när samma omständig-
heter hade kunnat ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU.  

Genom ett på så sätt mer generellt utformat tillämpningsområde 
för utreseförbud får socialnämnderna ytterligare ett verktyg för att 
skydda barn som riskerar att fara illa och insatserna för barnet kan 
anpassas för barnets enskilda situation. Det ger ett utökat skydd för 
de barn som vårdas enligt LVU på grund av en risk för att de förs 
utomlands och en möjlighet att motverka att så sker när LVU-vård 
upphör eller övergår till placering i barnets hem. I vissa fall kan man 
också tänka sig att ett utreseförbud med den här utformningen kan 
användas i stället för ingripanden genom LVU-vård, eller åtminstone 
ersätta ingrepp i form av umgängesbegränsningar och hemlighåll-
ande av vistelseort. 

Den lagreform som vi föreslår bör föranleda att frågor om utre-
seförbud uppmärksammas ytterligare genom en särskild kunskaps-
höjande insats. Denna bör avse både de nu gällande reglerna om ut-
reseförbud och de föreslagna reglerna om ett utvidgat tillämpnings-
område för utreseförbud. Eftersom problemet med för barn skadliga 
utlandsvistelser förekommer över hela landet bör insatsen var lands-
omfattande. 

Ett utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn 

För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bl.a. 
den som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar ett barn 
med stöd av LVU. 

Straffansvaret är begränsat till de fall där någon faktiskt vårdar 
barnet och inträder alltså först när ett beslut om omedelbart omhän-
dertagande eller vård har verkställts. Om någon för bort ett barn in-
nan ett sådant beslut har hunnit verkställas, är det inte straffbart som 
egenmäktighet med barn. Detta även om syftet är att hindra att be-
slutet verkställs. 
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Det har i vårt arbete med utredningen framkommit exempel på 
att barn förts utomlands innan beslut om omedelbart omhänderta-
gande eller vård har kunnat verkställas. Under utredningsarbetet har 
det också från flera håll kommit fram uppgifter om att en av anled-
ningarna till att barn förs utomlands eller lämnar Sverige är att und-
vika ingripanden från de sociala myndigheterna här. 

Enligt vår bedömning framstår det som lika straffvärt att föra 
bort ett barn eller på andra sätt undanhålla ett barn i syfte att undvika 
att ett beslut om omedelbart omhändertagande eller vård verkställs 
som det är att skilja barnet från den som vårdar det med stöd av 
LVU. Effekten för barnet blir nämligen densamma, att beslutad vård 
fördröjs eller inte alls kommer till stånd. Vi föreslår mot bakgrund 
av detta att det även ska vara straffbart att föra bort eller undanhålla 
ett barn under 15 år i syfte att hindra att ett beslut om vård eller 
omedelbart omhändertagande ska kunna verkställas. 

Åtgärder för att effektivt upprätthålla ett utreseförbud 

Möjligheterna att hjälpa barn som befinner sig i utlandet, i vart fall i 
länder som inte är med i EU eller i länder som inte deltar i de rättsliga 
samarbetena på området, är många gånger mycket små. För att reg-
lerna om utreseförbud ska få effekt krävs det därför att det finns rätt 
verktyg för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i 
strid med ett utreseförbud. 

I dag innebär ett utreseförbud hinder mot att få svenskt pass och 
det utgör också skäl för att återkalla ett pass. Polismyndigheten får 
p.g.a. detta uppgifter om beslut rörande utreseförbud från social-
nämnder och domstolar.  

Det finns, utöver svenska pass, även andra handlingar som kan 
användas när ett barn lämnar Sverige eller som kan användas för en 
utlandsresa. För svenska medborgare rör det sig om nationella iden-
titetskort så länge resan går till EU eller Schengenområdet, eller om 
barnet har utländskt medborgarskap, ett pass från ett annat land. Mi-
grationsverket kan för vissa utländska medborgare också utfärda 
främlingspass och resedokument. 

Vi föreslår att uppgifter om personer med utreseförbud, utöver 
registreringen i passregistret, även ska finnas i Polismyndighetens 
efterlysningsregister. Det här är enligt vår uppfattning en viktig 
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åtgärd för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i 
strid med ett utreseförbud. Att uppgifterna registreras i efterlys-
ningsregistret innebär att uppgifterna – åtminstone enligt det nya 
regelverket för Schengens informationssystem (SIS) som ska börja 
tillämpas snart – kan leda till en registrering i SIS även innan ett pass 
har hunnit återkallas och att även utländska medborgare kan regi-
streras. I denna del föreslår vi också att uppgifter om utreseförbud i 
efterlysningsregistret ska omfattas av ett sekretesskydd samt att det 
införs en regel om att Polismyndigheten särskilt ska överväga en re-
gistrering i SIS (enligt det nya regelverket) när det fattats beslut om 
utreseförbud. 

Det finns ingen möjlighet att återkalla eller hindra att ett nation-
ellt identitetskort utfärdas på grund av ett utreseförbud utan så kan 
bara ske om de formella förutsättningarna inte är uppfyllda. Främst 
med hänsyn till att det normalt sett inte sker någon gränskontroll till 
de länder där nationellt identitetskort kan användas som bevis om 
medborgarskap är det vår bedömning att utreseförbud inte ska ut-
göra hinder mot att få nationellt identitetskort eller utgöra skäl att 
återkalla ett sådant.  

När det gäller Migrationsverkets tillgång till information om ut-
reseförbud så behövs detta främst när de tar ställning till om främ-
lingspass och resedokument ska utfärdas, och i vissa fall kan det 
också behövas för att ta ställning till om det kan finnas grund för att 
återkalla ett främlingspass. Uppgifter om utreseförbud kan också 
vara relevant när myndigheten tar ställning till en ansökan om att ett 
barn ska befrias från sitt svenska medborgarskap. 

Eftersom uppgifter om alla barn som har utreseförbud enligt vårt 
förslag ska registreras i efterlysningsregistret är det vår bedömning 
att det är lämpligast att Migrationsverket får tillgång till sådana upp-
gifter genom en direktåtkomst till efterlysningsregistret i dessa de-
lar. Vi föreslår därför att det införs en rätt för Migrationsverket att 
få uppgifter och ha direktåtkomst i efterlysningskungörelsen.  

Enligt vår bedömning bör det dock ändå införas en underrättel-
seskyldighet för socialnämnder och domstolar i förhållande till Mi-
grationsverket, motsvarande den som idag gäller gentemot Polis-
myndigheten, när det gäller beslut rörande utreseförbud för ut-
ländska medborgare. En sådan underrättelseskyldighet innebär att 
Migrationsverket i förekommande fall kan pröva om det finns grund 
för att återkalla ett främlingspass om barnet har ett sådant utfärdat.
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Utdrag ur protokoll nr 8 
Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

§ 184 Ett utvidgat utreseförbud för barn  
N164-0745/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-07-20 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker betänkandet Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 
2022:9) och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Dag för justering 
2022-08-30 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

Socialnämnden Centrum 
 

  

Sekreterare 
Jeanette Nilsson 

 

 

Ordförande 
Nina Miskovsky 

 

Justerande 
Ulf Carlsson 
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Svar på remiss avseende betänkandet Ett 
utvidgat utreseförbud för barn ( Ds 2022:9)   
Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker betänkandet Ett utvidgat utreseförbud för barn ( Ds 
2022:9) och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Staden ska svara på en remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för 
barn. Stadsledningskontoret har sänt ut förslaget på remiss till socialnämnderna Centrum 
och Hisingen för att med stöd av svaren ta fram ett remissvar för staden. 

Utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa förekommer i en betydande omfattning även 
i andra fall, än som enligt nuvarande bestämmelse i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Det kan till exempel handla om så 
kallade uppfostringsresor, i syfte att omvända hbtqi-personer eller att undanhålla barn 
från sociala myndigheter. Förslaget är att utreseförbudet utvidgas till att gälla samtliga 
omständigheter som idag ligger till grund för att kunna fatta ett beslut om vård enligt 
LVU. 

I uppdraget ingick också att utreda om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör 
utvidgas. För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bland annat den 
som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar barnet med stöd av LVU – beslutet 
behöver vara verkställt. Förslaget är att det även ska vara straffbart att föra bort eller 
undanhålla ett barn under 15 år, i syfte att hindra att ett beslut om vård eller omedelbart 
omhändertagande ska kunna verkställas. 
 
Förvaltningen ser positivt på de föreslagna lagändringarna som bedöms kunna stärka 
skyddet för barn och beslutar att tillstyrka betänkandet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De lagändringsförslag som föreslås avseende utreseförbud för barn kommer att hanteras 
av förvaltningens socialtjänst, inom ramen för de situationer där socialnämnden redan 
enligt befintligt regelverk i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är ansvarig för att vidta åtgärder. 
Eftersom socialtjänsten redan gör den typen av riskbedömningar som är nödvändiga för 

Socialförvaltningen Centrum 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-20 
Diarienummer N164-0745/22 
 

Handläggare 
Katarina Idegård, Ritva Gonzalez 
Telefon:031-367 91 36 
E-post: katarina.idegard@socialcentrum.goteborg.se 
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att besluta om utreseförbud, beräknas förslaget inte medföra extra kostnader utöver 
information och utbildningsinsatser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget om ett utvidgat utreseförbud innebär att ett barn ska skyddas mot samtliga 
utlandsvistelser där det riskerar att fara illa och som hade kunnat ligga till grund för ett 
beslut om vård enligt LVU. Störst risk för skadliga utlandsvistelser löper barn som lever i 
en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Hedersrelaterat våld är brott mot den svenska lagstiftningen och kränker den våldsutsatta 
personens mänskliga rättigheter. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt 
kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets 
Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. 
 
Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet utgör själva kärnan i en hedersrelaterad 
kontext och är starkt knutet till kollektivet. Kravet på att vara oskuld vid äktenskapets 
ingående är centralt. Det är oftast ett kollektiv av både manliga och kvinnliga förövare. 
Det kan räcka med ett rykte om en flickas/kvinnas påstådda beteende för att sanktioner 
ska utövas. Pojkar får ofta rollen att bevaka att systrar, kvinnliga kusiner eller andra 
kvinnliga släktingar lever upp till de hedersnormer som råder. Barn- och tvångsäktenskap 
samt kvinnlig könsstympning är allvarliga uttryck av hedersrelaterat våld och något som 
ofta sker i samband med en resa till ursprungsländerna. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld är en särskilt sårbar 
och svårupptäckt målgrupp. Till skillnad från ungdomar utan funktionsnedsättning som 
blir tvingade eller övertalade till att ingå ett äktenskap, vilseleds ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning in i äktenskap. Bortförande i syfte att ingå äktenskap 
eller en äktenskapsliknande förbindelse samt könsstympas omfattas av nuvarande 
utreseförbud. 
 
Barn som inte följer de hedersnormer och regler som gäller kan också skickas till 
föräldrarnas ursprungsländer i uppfostringssyfte. Homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner är särskilt utsatta i en hedersrelaterad kontext. Heterosexualitet är norm 
och ingenting annat accepteras i familjer präglade av hedersnormer. Det förekommer att 
barn som bryter mot heteronormen förs utomlands i syfte att omvändas. Enligt förslaget 
på det utvidgade utreseförbudet ska både så kallade uppfostringsresor och resor i syfte till 
omvändelseförsök omfattas, vilket innebär ett starkare skydd för barn som riskerar detta. 
 
Förslaget på utvidgning av straffansvaret för egenmäktighet med barn, att det även ska 
vara straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn under 15 år, i syfte att hindra att ett 
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU ska kunna verkställas, är 
också något som bidrar till att stärka skyddet för barn i utsatta livssituationer och kanske 
främst då de som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. 
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Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-08-23.  

Bilagor 
1. Ett utvidgat utreseförbudför barn Ds 2022:9 
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Ärendet  
Staden ska svara på en remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för 
barn. Stadsledningskontoret har sänt ut förslaget på remiss till socialnämnderna Centrum 
och Hisingen för att med stöd av svaren ta fram ett remissvar för staden. 

Socialnämnden Centrum ska ta ställning till förslaget och nämndens yttrande ska vara 
stadsledningskontoret tillhanda senast den 31 augusti 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Reglerna om utreseförbud för barn infördes den 1 juli 2020 och innebär att utreseförbud 
ska beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar 
Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas. Utredningens uppdrag att varit att undersöka om det finns ett behov av ett 
utvidgat utreseförbud för barn och i sådana fall ta ställning till hur det ska utformas. I 
uppdraget har också ingått att ta ställning till vissa frågor om hur ett utreseförbud kan 
upprätthållas effektivt och att utreda om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör 
utvidgas. 

Utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa förekommer i en betydande omfattning även 
i andra fall, än i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas. Så kallade uppfostringsresor, som främst drabbar pojkar, är ett exempel på 
detta. Under en uppfostringsresa kan barnet drabbas av olika former av bestraffningar, till 
exempel genom fysiskt och psykiskt våld av allvarligt slag. Dessutom kan det innebära en 
stor otrygghet för barnet att vara skild från sina föräldrar och sitt nätverk i Sverige, ibland 
utan att veta om och när han eller hon får komma hem. Skolgången kan också bli lidande. 
Andra exempel på utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa och som inte redan 
omfattas av nuvarande utreseförbud, är de som görs i syfte att omvända hbtqi-personer 
eller undanhålla barn från sociala myndigheter samt utlandsresor med koppling till 
terroristorganisationer eller till krigsområden. Den största risken löper barn som lever i en 
miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Enligt utredningen är de utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa som vi känner till, i 
de flesta fall av den karaktären att de kan utgöra grund för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU1. 
Förslaget innebär att utreseförbud, utöver på de grunder som gäller idag, ska meddelas 
om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och för 
att barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av 1) psykisk eller fysisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön 
under utlandsvistelsen, eller 2) den unges missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottsliga verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende under 
utlandsvistelsen. Förslaget innebär alltså att ett barn ska skyddas mot skadliga 

 
1 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas. Lag (2003:406). 
 
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende. 
 
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid 
verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i 
första stycket. Lag (2006:896). 
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utlandsvistelser vid omständigheter som hade kunnat ligga till grund för ett beslut om 
vård enligt LVU. 

För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bland annat den som skiljer 
ett barn under 15 år från den som vårdar ett barn med stöd av LVU. Straffansvaret är 
begränsat till de fall där någon faktiskt vårdar barnet och inträder alltså först när ett beslut 
om omedelbart omhändertagande eller vård har verkställts. Om någon för bort ett barn 
innan ett sådant beslut har hunnit verkställas, är det inte straffbart som egenmäktighet 
med barn. Detta även om syftet är att hindra att beslutet verkställs. Utredningens 
bedömning är att det framstår som lika straffvärt att föra bort ett barn eller på andra sätt 
undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om omedelbart omhändertagande eller 
vård verkställs, som det är att skilja barnet från den som vårdar det med stöd av LVU. 
Detta då effekten för barnet blir den samma i båda fallen – nämligen att beslutad vård 
fördröjs eller inte alls kommer till stånd. Förslaget är därmed att det även ska vara 
straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn under 15 år, i syfte att hindra att ett beslut 
om vård eller omedelbart omhändertagande ska kunna verkställas. 
 
De föreslagna lagändringarna uppges kunna träda i kraft 1 juli 2023. 

Förvaltningens bedömning 
Med nuvarande bestämmelser om utreseförbud faller flertalet barn som riskerar att föras 
utomlands och fara illa, utanför det skydd som lagstiftningen ger. Bortföranden av barn 
till utlandet där de riskerar att fara illa både fysiskt och psykiskt, sker av fler anledningar 
än att könsstympas, giftas bort eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Förslaget 
innebär att ett barn ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser vid samtliga omständigheter 
som hade kunnat ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU. Förvaltningen ser 
mycket positivt på den utvidgning av utreseförbudet som föreslås och bedömer att det är 
något som kommer att öka skyddet för barn och särskilt då de som lever i en miljö med 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Förvaltningen ser också positivt på förslaget till skärpning av straffansvaret vid 
egenmäktighet med barn. Att föra bort ett barn eller på andra sätt undanhålla ett barn i 
syfte att undvika att ett beslut om omedelbart omhändertagande eller vård verkställs, som 
det är att skilja barnet från den som vårdar det med stöd av LVU. 

 

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

 

§197 N166-0561/22 
Svar på underremittering av remiss från Socialdepartementet 
angående Ett utvidgat utreseförbud för barn, SLK 0687/22 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian om Ett 

utvidgat utreseförbud för barn, Ds 2022:9 från Socialdepartementet med 
hänvisning till de synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 
 

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Ärende 
Socialdepartementet har på uppdrag av socialminister Lena Hallengren utrett om det finns 
behov av ett utvidgat utreseförbud för barn, hur tillämpningsområdet för ett sådant bör se 
ut, hur ett utreseförbud kan upprätthållas effektivt samt om straffansvaret för 
egenmäktighet med barn bör utvidgas.  

Förvaltningen delar utredarens bedömning att det finns behov av ett utvidgat reseförbud 
för barn och föreslår att nämnden tillstyrker förslagen med hänvisning av till de 
synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet.  

Handlingar 
1. Ett utvidgat utreseförbud för barn, ds 2022:9 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-01 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen, SLK Dnr 0687/22 

 

Dag för justering 
2022-08-30 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
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Socialnämnd Hisingen 
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Sekreterare 
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Ordförande 
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Svar på underremittering av remiss från 
Socialdepartementet angående Ett utvidgat 
utreseförbud för barn, SLK 0687/22 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian om Ett utvidgat 
utreseförbud för barn, Ds 2022:9 från Socialdepartementet med hänvisning till de 
synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret begär att socialnämnd Hisingen yttrar sig över remissen från 
Socialdepartementet Ett utökat utreseförbud för barn. Utredningen har genomförts på 
uppdrag av socialminister Lena Hallengren. Uppdraget var att utreda om det finns behov 
av ett utvidgat utreseförbud för barn och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat 
tillämpningsområde bör se ut. I uppdraget ingick även att undersöka hur ett utreseförbud 
effektivt kan upprätthållas samt om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör 
utvidgas. 

Behov av ett utvidgat utreseförbud för barn 

Utreseförbud ska med nuvarande lagstiftning beslutas om det finns påtaglig risk för att ett 
barn förs utomlands i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. I utredningen 
konstateras att många barn riskerar att föras utomlands och skadas av andra skäl. Då 
dagens regler om utreseförbud inte är tillämpliga i dessa fall, är det utredarnas bedömning 
att det finns behov av att utvidga tillämpningsområdet för utreseförbud för barn. 

Utvidgat tillämpningsområde 

Utlandsresor och -vistelser som tas upp i utredningen, som kan innebära en påtaglig risk 
för barnets utveckling och hälsa, är bland annat så kallade uppfostringsresor, resor som 
barn och föräldrar företar i syfte att ansluta sig till terrororganisationer samt resor för att 
undkomma socialtjänsten. Uppfostringsresorna ska syfta till att exempelvis stärka barnets 
kulturella och religiösa tillhörighet, förhindra ”försvenskning” eller omvända barn med en 
sexuell läggning som avviker från familjens normer. 

Utredaren menar att ett utvidgat tillämpningsområde inte bör definieras för snävt för att 
omfatta dels ovanstående situationer, dels utlandsvistelser med skadliga syften som kan 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-01 
Diarienummer N166-0561/22 
 

Handläggare 
Alexis Ljungkvist, Elisabeth H Johansson 
Telefon: 031-365 00 00  
E-post: alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se, 
elisabeth.h.johansson@socialhisingen.goteborg.se  

mailto:alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se
mailto:elisabeth.h.johansson@socialhisingen.goteborg.se
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komma att uppmärksammas i framtiden. Hellre bör reglerna ges en mer generell 
utformning och likna grunder för vård enligt LVU. De utlandsvistelser och resor som 
nämns i utredningen, menar man, i många fall kan utgöra grund för vård enligt LVU. I 
utredningen framkommer att det är vanligt att de barn som meddelas utreseförbud redan 
har insatser från socialtjänsten och i många fall vårdas med stöd av LVU. 

Hur utreseförbud kan upprätthållas 

Ett utreseförbud innebär hinder mot att få pass och utgör skäl för att återkalla pass.  
Därför finns en underrättelseskyldighet för socialtjänst och domstolar gentemot 
Polismyndigheten, när beslut om utreseförbud meddelats. 

Vid hantering av resedokument och främlingspass ska bestämmelser om passhinder och 
passtillstånd i passlagen tillämpas. Det innebär att även dessa handlingar kan återkallas 
och nekas när ett utreseförbud har beslutats. Av den anledningen anser utredningen att 
skyldigheten för socialtjänst och domstol att underrätta även ska omfatta 
Migrationsverket samt att Migrationsverket också ska få tillgång till vissa register med 
nödvändiga uppgifter. 

Straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas 

Nuvarande regler i brottsbalken innebär bland annat att den som skiljer ett barn under 15 
år från den som vårdar barnet med stöd av LVU döms för egenmäktighet med barn. 
Straffansvaret inträder alltså först när beslut om omedelbart omhändertagande eller vård 
enligt LVU har verkställts. 

Utredaren menar dock att det är lika straffvärt att föra bort och undanhålla ett barn i syfte 
att undvika att beslut om omedelbart omhändertagande och vård kan verkställas, varför 
man föreslår att även det ska vara straffbart. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Då beslutade tillfälliga utreseförbud och ansökningar om utreseförbud förväntas vara 
fortsatt lågt till antalet, även med de förändringar som nu föreslås, bedömer förvaltningen 
att författningsändringarna inte skulle innebär några eller möjligen mycket marginella 
ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget om utvidgat utreseförbud förväntas få positiva effekter för barn då det bidrar till 
ett ökat barnskydd. Ett utvidgat utreseförbud kan skydda fler barn än vad som är möjligt 
med dagens regler. Det gäller barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck och 
vars rätt till självbestämmande härigenom kan stärkas. Men även barn som förs 
utomlands av andra skäl får ett ökat skydd. Ett utvidgat utreseförbud kan komma att ha en 
positiv effekt även vad gäller jämställdhet, då sådana skadliga utlandsvistelser som främst 
drabbar pojkar, nämligen uppfostringsresor, kan vara möjliga att förhindra. Ett utvidgat 
utreseförbud ligger också helt i linje med Barnkonventionens artikel 11, där statens 
skyldighet att motverka bortförande och kvarhållande av barn utomlands slås fast. 
Förslaget om ändring av straffrättsliga bestämmelser gällande egenmäktighet med barn 
bedöms också skydda de barn som riskerar att föras utomlands, i syfte att förhindra att 
socialtjänstens åtgärder och beslut kan verkställas. 

Samverkan 
Information om ärendet till förvaltningens samverkansgrupp den 23 augusti 2022. 

Bilagor 
1. Ett utvidgat utreseförbud för barn, ds 2022:9 
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Ärendet  
Socialnämnd Hisingen har fått en begäran om yttrande över remiss från 
Socialdepartementet Ett utvidgat utreseförbud för barn, Ds 2022:9.  
Nämnden har att ta ställning till de bedömningar och förslag som utredningen redogör 
för. Begäran om yttrande har även lämnats till Socialnämnd Centrum. 

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 31 augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har på uppdrag av socialminister Lena Hallengren utrett om det finns 
behov av ett utvidgat utreseförbud för barn, hur tillämpningsområdet för ett sådant bör se 
ut, hur ett utreseförbud kan upprätthållas effektivt samt om straffansvaret för 
egenmäktighet med barn bör utvidgas. Utredningen redogör för flera förslag till 
förändringar i olika författningar. Nedan följer ett sammandrag av utredarens skäl till 
förändringsförslagen. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud för barn i 31 a– 31 i §§ lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för att skydda barn från att fara illa 
under vissa utlandsvistelser. Reglerna innebär att utreseförbud ska beslutas om det finns 
påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap 
eller äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Under både 2020 och 2021 har 
förvaltningsrätterna prövat frågan om utreseförbud i omkring 30 fall per år. 

I remissbehandlingen av betänkandet förde flera remissinstanser fram att utreseförbud 
även borde kunna meddelas för resor med andra syften. Regeringen konstaterar i 
propositionen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) att det 
förekommer att barn förs utomlands i andra syften än barnäktenskap och könsstympning 
och att de i samband med det riskerar att fara illa. Regeringen uttalade då att ett mer 
generellt tillämpningsområde för utreseförbud kunde bli aktuellt i framtiden och skulle då 
i så fall utredas i särskild ordning, vilket nu har skett.    

Olika syften med att barn förs utomlands 

Flera av de typer av utlandsvistelser som lyfts fram i uppdraget för den nu aktuella 
utredningen samt i propositionen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet har 
koppling till hedersrelaterat våld och förtryck. I dessa fall sker utlandsresorna i ett system 
som kräver att familjen agerar för att upprätthålla familjens heder, om det finns risk att en 
familjemedlems handlingar eller beteende drar vanära över familjen och släkten. Barn 
som bryter mot familjens förväntningar och normer riskerar att bli förda utomlands på så 
kallade uppfostringsresor.  

Det förekommer också att barn reser utomlands med föräldrar som avser att ansluta sig 
till terrororganisationer. Resor företas även i syfte att undkomma socialtjänsten, vilket 
inte har, eller behöver ha, koppling till en hederskontext. 
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Uppfostringsresor 

Så kallade uppfostringsresor kan syfta till att familjen eller släkten vill förhindra 
”försvenskning” av barnet eller korrigera ett icke-önskvärt beteende och därigenom 
upprätthålla familjens heder.  

Det kan röra sig om barn som har en livsstil som inte accepteras av familjen, barn som 
har en flick- eller pojkvän eller barn som har en sexuell läggning eller könsidentitet som 
avviker från familjens normer och som därför förs utomlands för att omvändas. Ett annat 
skäl till resor kan vara att föräldrarna och släkten önskar att barnet ska stärka sin 
kulturella och religiösa tillhörighet. Det förekommer också att barn med ett kriminellt 
beteende eller missbruk förs utomlands för ”uppfostran” och korrigering av beteendet.  
I dessa fall kan förstås en genuin oro för barnet vara orsaken till att det förs utomlands.  

I flera ärenden av den här typen har Utrikesdepartementet (UD) fått information om att 
barnen har farit mycket illa. De har hamnat på institutioner där inlåsning, spöstraff och 
tvångsmedicinering förekommit. Andra vistas hos släktingar och även där kan de utsättas 
för både psykisk och fysisk misshandel. 

Resor med koppling till terrororganisationer eller till krigsområden 

Det har förekommit att barn rest, själva eller i sällskap med sina föräldrar, för att strida 
med terrororganisationer. Vanligare är dock att barn förts med av föräldrar, som avser att 
ansluta sig till en sådan organisation.  

Enligt forskning på området utnyttjas barn att delta i strider. De är lätta att övertyga, visar 
snabbt lojalitet och är användbara då de inte så lätt väcker misstankar under ett uppdrag 
för organisationen. 

Andra typer av utlandsvistelser där barn kan fara illa 

Även barn som inte lever i hederskontext kan riskera att föras utomlands och fara illa.  
En sådan situation kan uppstå om barn förs utomlands för att undkomma sociala 
myndigheter. Efter att en orosanmälan inkommit, att en ansökan om vård enligt LVU har 
gjorts eller att beslut om vård enligt LVU har fattats förekommer det att föräldrar för barn 
utomlands. Barnet kan i dessa fall fara illa av att inte få den vård som bedömts 
nödvändig. I vissa fall kan det också finnas risk för att barnets hälsa och utveckling 
skadas utifrån omständigheter i den miljö dit barnet förs. 

Ett annat exempel på resor som kan vara skadliga för barn är om barnet förs bort av en 
förälder från en ensam vårdnadshavare eller boendeförälder. Barnet rycks då upp från sin 
invanda miljö och kontakten kanske bryts mellan barnet och den förälder som är kvar i 
Sverige.  

Andra situationer där barn far illa är när barn förs utomlands för att begå brott.  
Det förekommer också människohandel för sexuella och andra syften där barn lämnar 
Sverige tillsammans med sin förövare. 

Omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och skadliga utlandsvistelser 

Det är svårt, att utifrån olika undersökningar, dra några slutsatser om hur vanligt 
förekommande hedersrelaterat våld och förtryck är. Skälet till det är bland annat att 
definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig åt, frågor till de medverkande 
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ställs på olika vis och fokuserar på olika faktorer samt att olika målgrupper ingår i de 
olika undersökningarna. Enligt SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott (s 123 f), vilken 
denna utredning refererar till, sägs dock att hedersrelaterat våld och förtryck ”är ett stort 
problem internationellt och att Sverige inte är förskonat”. 

En statistisk uppgift som redovisas i utredningen handlar om de samtal som inkommer till 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtrycks stödtelefon om 
personer som utsatts för bortförande eller kvarhållande utomlands eller risk för detta. 

 2019 2020 2021 
Antal personer 164 169 143 
    
Varav bortförda 
eller kvarhållna 

75 105 82 

 

Statistik beträffande ärenden om familjerelaterat tvång finns hos UD, enheten för 
konsulära och civilrättsliga ärenden. Uppgifterna i tabellen nedan omfattar personer som i 
en hederskontext förts ut eller kvarhålls av närstående i utlandet. 

 2018 2019 2020 
Antal ärenden 104 114 72 
Antal individer 214 211 134 
varav barn 138 138 88 

 

Skydd för och hjälp till barn som riskerar skadliga utlandsvistelser 

För att skydda barn från att föras utomlands och riskera skadliga utlandsvistelser finns 
idag flera möjligheter.  

• Utreseförbud - beslutas vid påtaglig risk för att ett barn förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap eller könsstympas 

• Regler i SoL och LVU – råd och stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), vård 
enligt 2 och 3 §§ LVU, omedelbart omhändertagande, umgängesbegränsning, 
hemlighållande av vistelseort och flyttningsförbud 

• Straffbestämmelser – vid egenmäktighet med barn, olaga frihetsberövande, 
människorov, barnäktenskapsbrott, vilseledande till äktenskapsresa 

Förutom dessa bestämmelser har UD vissa möjligheter att ge stöd och hjälp till nödställda 
personer som befinner sig i utlandet. Det kan röra sig om ekonomisk hjälp, utfärdande av 
provisoriskt pass och hjälp med hemresa. Svenskt medborgarskap är ofta en förutsättning 
för att Sverige ska ha rätt att ge konsulärt bistånd i utlandet. I utredningen påpekas också 
en rad andra faktorer som begränsar möjligheterna att bistå nödställda inom ramen för en 
familjekonflikt 

”Bland dessa kan nämnas säkerhetshot som p.g.a. lokala förhållanden 
eller den nödställdas familjekontext kan omöjliggöra nödvändigt stöd från 
enskilda på plats, eller medföra att ambassadens handlingsutrymme 
inskränks eller elimineras. Den nödställde har oftast blivit fråntagen sina 
resehandlingar och kan ha en begränsad fysisk rörelsefrihet, dvs. vara 
bevakad eller till och med inlåst. De facto saknar utrikesförvaltningen 
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förutsättningar för konsulärt stöd i flera områden och länder där 
familjekonfliktsärenden förekommer. Säkerhetsläget i dessa länder kan 
ofta vara sådant att Utrikesdepartementet avråder från resor dit, eller att 
det saknas en utlandsmyndighet på plats. De nödställda är vidare som 
regel underkastade vistelselandets lagstiftning avseende familjerätt och 
utresebestämmelser, t.ex. när den nödställde betraktas som medborgare 
endast i vistelselandet. Möjligheten att i vistelselandet ordna en spärr för 
utresa kan förekomma i olika former, t.ex. när vårdnaden om barnet 
tillkommer endast den ene föräldern enligt lokal lag och dennes 
uttryckliga medgivande behövs vid utresan.” 

 (Ett utvidgat utreseförbud för barn, Ds 2022:9, s 166) 

1980 års Haagkonvention, 1996 års Haagkonvention samt Bryssel II-förordningen är 
instrument för internationellt samarbete som syftar till ett återförande av barn som 
olovligen förts bort. Enligt 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen har 
socialtjänsten möjlighet att begära att ett beslut om LVU-vård ska erkännas och 
verkställas. De ger också möjlighet till informationsutbyte och samarbete i enskilda 
ärenden. Många av de länder som främst berörs av problematiken med barn som förs bort 
av hedersrelaterade orsaker omfattas dock inte av dessa rättsakter.  

Behov av utvidgat tillämpningsområde 

Möjligheterna att hjälpa barn som förts utomlands av skäl som lyfts i utredningen är små. 
Därför menar utredaren att skyddet mot att föras utomlands behöver stärkas.  

Erfarenheterna av gällande regler om utreseförbud visar att utreseförbud är ett bra verktyg 
för att skydda barn, enligt utredaren. Bedömningen görs därför att möjligheten att besluta 
om utreseförbud för barn även i andra situationer än vid barnäktenskap och 
könsstympning, skulle ge ett förbättrat barnskydd.  

Ett utvidgat utreseförbud för barn bör enligt utredarna ges en generell utformning för att 
kunna skydda barn i de olika situationer som förekommer, men även i situationer som 
kan komma att uppmärksammas i framtiden.        

Vidare säger utredarna att  

De utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa som vi vet förekommer 
är i de flesta fall av den karaktären att de kan utgöra grund för vård enligt 
2 eller 3 §§ LVU. Med hänsyn också till detta, och till att socialnämnderna 
är vana att göra riskbedömningar kopplade till de rekvisit som finns i de 
bestämmelserna, föreslår vi att utreseförbud, utöver på de grunder som 
gäller idag, ska meddelas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs 
utomlands eller lämnar Sverige och för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas på grund av 1) psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
boendemiljön under utlandsvistelsen, eller 2) den unges missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottsliga verksamhet eller något annat 
socialt nedbrytande beteende under utlandsvistelsen. 

   (Ds 2022:9, s 10-11) 
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Åtgärder för att effektivt upprätthålla utreseförbud 

Ett utreseförbud innebär hinder mot att få pass och utgör även skäl för att återkalla pass. 
Därför finns en underrättelseskyldighet för socialtjänst och domstolar gentemot 
Polismyndigheten, när beslut om utreseförbud meddelats. 

Vid hantering av resedokument och främlingspass ska bestämmelser om passhinder och 
passtillstånd i passlagen tillämpas. Det innebär att även dessa handlingar kan återkallas 
och nekas när ett utreseförbud har beslutats. Av den anledningen anser utredningen att 
skyldigheten för socialtjänst och domstol att underrätta även ska omfatta 
Migrationsverket. 

Personer med utreseförbud registreras i passregistret. Utredarna menar att uppgifterna 
även ska registreras i efterlysningsregistret, vilket i sin tur innebär att uppgifterna kan 
registreras i Schengens informationssystem. Här kan utländska medborgare registreras 
och en registrering kan även ske innan ett pass har hunnit återkallas. 

Straffansvar för egenmäktighet med barn 

Det förekommer att barn förs utomlands för att undkomma socialtjänstens åtgärder. Det 
innebär att barnet inte får de insatser som bedömts nödvändiga och därmed riskerar barnet 
att fara illa.  

Nuvarande regler i brottsbalken innebär bland annat att den som skiljer ett barn under 15 
år från den som vårdar barnet med stöd av LVU döms för egenmäktighet med barn. 
Straffansvaret inträder alltså när beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt 
LVU har verkställts. 

Många av de barn där det kan vara aktuellt att besluta om utreseförbud vårdas med stöd 
av LVU. För dem kan bestämmelser om straffansvar för egenmäktighet med barn utgöra 
ett skydd mot att föras utomlands. Utredarna anser dock att det är lika straffvärt att föra 
bort och undanhålla ett barn i syfte att undvika att beslut om omedelbart 
omhändertagande och vård kan verkställas, varför man föreslås att även det ska vara 
straffbart. 

De nordiska länderna 

I Norge är tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning kriminaliserat. Det är 
förbjudet att ta med sig ett barn ut ur landet utan samtycke från socialtjänsten när vissa 
åtgärder har beslutats, men även om man har ansökt om vissa åtgärder. Det finns i 
Pasloven bestämmelser som innebär att pass kan nekas en minderårig om det finns skäl 
att tro att hen kan bli utsatt för straffbara förhållanden i utlandet eller förhållanden som 
kan innebära fara för liv och hälsa. Utreseförbud för barn kan beslutas om det finns en 
tvist mellan föräldrarna om vårdnad, boende eller umgänge. 

Även i Danmark är flera handlingar som är relaterade till hedersrelaterat våld och förtryck 
kriminaliserade, bland annat tvångs- och barnäktenskap, könsstympning och 
”återutbildningsresor” (jmfr uppfostringsresor). Enligt passlagen kan pass nekas eller 
återkallas.  

I Finland och Island hanteras frågan om hedersrelaterat våld mest som en fråga om våld 
mot kvinnor. I Finland är varken tvångsäktenskap eller könsstympning kriminaliserat. I 
Island är tvångs- och barnäktenskap kriminaliserat. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar utredarens bedömning att det finns behov av ett utvidgat reseförbud 
för barn.  

Förvaltningen bedömer att ett utvidgat utreseförbud för barn, enligt förlagen i 
promemorian, skulle innebära ett avsevärt mycket starkare barnskydd jämfört med dagens 
regelverk, för barn som riskerar att fara illa utomlands. Betydligt fler barn skulle kunna 
skyddas från skadliga utlandsvistelser. En mer generell skrivning i överensstämmelsen 
med grunderna för vård enligt LVU bedöms som rimlig och skulle dessutom kunna 
innebära att färre barn behöver omhändertas med stöd av LVU och i stället meddelas det 
mindre ingripande beslutet om utreseförbud. Förutsättningen är då förstås att det endast är 
utlandsvistelsen som vore skadlig och inte hemförhållandena. Det förekommer föräldrar 
som tillhör släkter med patriarkala normer, men som själva inte omfattar dessa och som 
önskar leva utifrån andra värderingar och normer. I dessa fall kan föräldrarna vara utsatta 
för en sådan press att de, trots det, agerar utifrån släktens önskemål och krav.  

Utredaren menar att då socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar utifrån 
rekvisiten i 2 och 3 §§ LVU ska utreseförbud meddelas utifrån samma grunder. Det är 
förvisso sant, men då bedömning ska göras av barnets situation i utlandet och i 
boendemiljön där, innebär det en svårighet som inte finns motsvarighet till när barnet 
befinner sig i Sverige. Denna omständighet ändrar dock inte förvaltningens bedömning.  

Ett utvidgat straffrättsligt ansvar för egenmäktighet med barn, enligt förslaget, bedömer 
förvaltningen, i högre utsträckning än med dagens lagstiftning, skulle skydda barnet och 
säkerställa att det får den vård som bedömts nödvändig. 

Förvaltningen kan inte bedöma om åtgärder som föreslås avseende ett effektivt 
upprätthållande av utreseförbud skulle bidra till detta, varför förvaltningen avstår från att 
ta ställning gällande det. 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Alexis Ljungkvist 

 

Avdelningschef   
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat 
utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 
Göteborgs Stad delar utredningens slutsatser och tillstyrker förslagen i betänkandet. 

Utformningen av den nuvarande bestämmelsen om utreseförbud har resulterat i att många 
barn som riskerar att föras utomlands och fara illa, faller utanför det skydd som 
lagstiftningen ger. Göteborgs Stad är därför positiv till den utvidgning av utreseförbudet 
som föreslås och bedömer att den föreslagna regleringen kommer att öka skyddet för 
barn, särskilt för de barn som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck.  

I utredningen framhålls att socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar utifrån 
rekvisiten i 2 och 3 §§ LVU varför det finns fördelar med att utreseförbud meddelas 
utifrån samma grunder. Göteborgs Stad delar denna bedömning men vill samtidigt påtala 
att socialtjänstens bedömning i de två olika fallen till viss del skiljer sig åt. När 
bestämmelserna om utreseförbud, till skillnad från bestämmelserna om tvångsvård enligt 
2 och 3 §§ LVU ska tillämpas måste socialtjänsten göra en bedömning av barnets 
situation i utlandet och i boendemiljön där, vilket inte är fallet i vid tillämpningen av 2 
och 3 §§ LVU. Denna omständighet ändrar dock inte bedömningen. 

Göteborgs Stad ser också positivt på förslaget till skärpning av straffansvaret vid 
egenmäktighet med barn. Det är lika straffvärt att föra bort ett barn eller på andra sätt 
undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om omedelbart omhändertagande eller 
vård verkställs, som det är att skilja barnet från den som vårdar det med stöd av LVU. 
Effekten för barnet blir densamma i båda fallen, nämligen att beslutad vård fördröjs eller 
inte alls kommer till stånd.  

Sammantaget bedöms förslagen bidra till ökat skydd och en ökad trygghet och säkerhet 
för barn som riskerar att fara illa utomlands. 

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 

Socialdepartementet 
 s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 
Diarienummer S2022/02585 
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