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

Göteborg den 5 oktober 2022 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 

 

 

 

Axel Josefson 

    Mathias Sköld 
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