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Delegation av beslutanderätten i ärenden om 
utreseförbud enligt LVU 
 

I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby delegerar beslutanderätten till individutskottet i 

ärenden om ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och 

upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, beslut om tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU samt 

undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU.  
 

2. Stadsdelsnämnden Lundby förordnar om samt delegerar beslutanderätten till 

Simona Mohamsson (L), Sara Lindalen (V), Åke Björk (M), Håkan Hallengren 

(S), Kenneth Bernting (M), Salam Kaskas (S) och Marie-Louise Bergström (D) i 

ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU samt upphörande av 

tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så brådskande att 

individutskottets beslut inte kan avvaktas. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2020 träder nya bestämmelser i kraft om utreseförbud i lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbud ska skydda barn från att föras 

utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Delegationsordningen 

behöver därför kompletteras med den nya lagstiftningen. 

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

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

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

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på Förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) 2020-06-22.  

Bilagor 
1. Delegationsordningen avsnitt 6 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). 

2. Delegationsordningen avsnitt 11 Särskilda förordnanden samt delegation av 

beslutanderätt till ledamöter i stadsdelsnämnden (akuta beslut). 

Lundby 
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Ärendet  
Riksdagen har den 27 maj 2020 beslutat om ny lagstiftning för att öka skyddet mot 

hedersrelaterad brottslighet. I brottsbalken införs ett nytt brott, barnäktenskap. I lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) införs ett utreseförbud som ska 

skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. 

Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla 

pass. Det blir straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.  

Förarbetena finns i prop 2019/20:131 ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. 

Bestämmelserna om utreseförbud förs in i LVU-lagstiftningen och förfarandet och 

ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och förvaltningsrätt är desamma som vid andra 

ärenden enligt LVU. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2020. 

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen kompletteras.  

Beskrivning av ärendet 
Utreseförbud 

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar 

Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller 

könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud). (31 a § LVU) 

Utreseförbud regleras i lagen med särskilda bestämmelser om unga (LVU). Ett 

utreseförbud ska kunna meddelas även om förutsättningarna för vård enligt LVU inte är 

uppfyllda. Barnets samtycke eller medverkan ska inte hindra beslut om utreseförbud. 

Socialnämnden ska ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten. (31 b § LVU) 

Omprövning och upphörande av utreseförbud 

Om förvaltningsrätten har meddelat ett utreseförbud ska socialnämnden inom 6 månader 

från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska fortlöpande 

prövas inom 6 månader från senaste prövningen. Om det inte längre finns skäl för ett 

utreseförbud ska socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett utreseförbud 

upphör senast när den unge fyller 18 år. (31 c § LVU) 

Socialnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. 

Tillfälligt utreseförbud 

Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett 

utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till 

risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige. Nämndens ordförande eller 

annan ledamot som nämnden har förordnat får besluta om ett sådant förbud i brådskande 

fall. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Rätten kan också besluta om 

ett tillfälligt utreseförbud när socialnämnden har ansökt om utreseförbud. (31 d § LVU) 

Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud ska beslutet underställas 

förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. (31 e § LVU) 

Om förvaltningsrätten fastställer beslutet om tillfälligt utreseförbud ska socialnämnden 

inom 4 veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om ett utreseförbud. 

Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning behövs. 

(31 f § LVU) 
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Om socialnämnden inte har inkommit med en ansökan inom föreskriven tid och inte 

heller begärt förlängning av tiden upphör beslutet om tillfälligt utreseförbud.  

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud ska socialnämnden besluta att 

detta genast ska upphöra. (31 g § LVU) 

Bestämmelserna om tillfälligt utreseförbud motsvarar vad som gäller för omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU. 

Undantag från utreseförbud 

Socialnämnden får besluta om ett tillfälligt undantag från utreseförbudet. Exempel på när 

undantag kan meddelas är skolresor eller semesterresor med familjehem om barnet är 

placerat i ett sådant hem. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och risken ska noga 

övervägas i varje enskilt fall. (31 i § LVU) 

Socialnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. 

Delegering av socialnämndens beslut 

Ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och beslut om tillfälligt 

undantag från ett reseförbud kan endast delegeras till en särskild avdelning som består av 

ledamöter eller ersättare i nämnden enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och 

upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU delegeras till individutskottet. 

 

Förvaltningen föreslår vidare att beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, 

upphörande av tillfälligt utreseförbud 31 g § LVU samt undantag från utreseförbudet 

enligt 31 i § LVU delegeras till individutskottet. 

 

Enligt 31 d § LVU kan socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som 

stadsdelsnämnden har förordnat besluta om tillfälligt utreseförbud i brådskande ärenden. I 

brådskande ärenden förslår förvaltningen att samma ledamöter som kan fatta 

ordförandebeslut enligt 6 § LVU förordnas att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 d § LVU. Förvaltningen föreslår också att beslut om upphörande av tillfälligt 

utreseförbud enligt 31 g § LVU delegeras till samma ledamöter som kan besluta om 

upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU i de fall ärendet inte kan 

avvaktas till individutskottets sammanträde. 

 

Beslutsfattandet kommer genom detta förslag att följa samma ordning som 

beslutsfattandet vid omedelbart omhändertagande och ansökan om vård enligt LVU. 

 
 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

Rickard Vidlund 

 

Stadsdelsdirektör 

Märta Lycken 

 

Stabschef 


