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Akademikerförbundet SSR har avgränsat sina svar till frågor som rör 

socialnämndens ansvarsområde.  

 

5.4.3 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas generellt  

Akademikerförbundet SSR tillstyrker bedömningen om att ett generellt 

utformat utreseförbud bör införas. Akademikerförbundet SSR håller med 

om att en generell reglering ger ett bättre skydd för barn jämfört med idag. 

Den svårighet Akademikerförbundet SSR kan se rör bedömningar av 

framtida risker vid utlandsvistelser. Då socialnämnden ofta har bristande 

information i sådana situationer. 

 

5.4.4 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas efter förutsättningarna 

för vård enligt LVU  

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget att utreseförbud ska beslutas 

om när 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 att 

barnet under utlandsvistelsen utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 

omständigheter som kan föranleda beslut om vård enligt 2 och 3 §§ LVU. 

Förbundet anser att det är lämpligt att rekvisiten är detsamma som för vård 

enligt LVU. Det kommer underlätta både införandet och tolkningen av 

bestämmelsen.  
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5.4.7 En kunskapshöjande insats om utreseförbud genomförs 

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget att en kunskapshöjande 

insats genomförs. Insatsen ska vara landsomfattande och avse både nu 

gällande regler om utreseförbud och de föreslagna reglerna om utvidgat 

tillämpningsområde för utreseförbudet. Förbundet anser att detta förslag 

är viktigt. Andra bestämmelser, så som hälsoundersökningar till placerade 

barn, har tidigare införts utan kunskapshöjande insatser. Det har fått till 

följd att kunskapen om regleringen varit bristfällig och implementeringen av 

ett nytt arbetssätt inte fullt ut lyckats.  

 

6.4.5 Migrationsverkets ska ha tillgång till information om barn med 

utreseförbud 

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget att socialnämnder och 

domstolar ska vara skyldiga att underrätta Migrationsverket om beslut som 

meddelats rörande utreseförbud som gäller utländska medborgare. 

 

7.2 Konsekvenser  

Socialtjänsten lider av bristande resurser vilket påverkar kvaliteten och 

resultaten negativt. Och enligt finansieringsprincipen ska nya regleringar 

finansieras av staten. Akademikerförbundet SSR menar därför att reformen 

bör kostnadsberäknas och finansieras på sedvanligt sätt. 
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