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§ 183 
 
Yttrande över remiss - Ett utvidgat utreseförbud för barn 
(Ds 2022:9) 
Ärendenr 2022/712-1.3.1.5 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och avge nedanstående som Luleå 
kommuns svar till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär bland annat en ändring i 31a § LVU där samma kriterier 
som återfinns i 2 och 3 §§ LVU även föreslås finnas som skäl för att kunna be-
sluta om utreseförbud. I det föreslagna tillägget krävs ingen bedömning av 
möjlighet till frivilliga insatser och fokus ligger på vad som skulle kunna 
hända barnet utomlands. Bedömningen är att ett beslut om utreseförbud i de 
flesta fall är mindre ingripande än ett beslut om vård enligt LVU, samtidigt 
som syftet, skydd för barnet mot att fara illa utomlands, uppnås. I förslaget 
ingår även förändringar i brottsbalken och offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2023. 
 
Luleå kommuns yttrande 
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget i sin helhet och delar särskilt 
bedömningen att det finns behov av utreseförbud i fler situationer än de som 
omfattas av gällande lagstiftning.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2022-09-15 § 80 föreslagit socialnämnden 
besluta att anta yttrandet och avge ovanstående som Luleå kommuns svar till 
Socialdepartementet. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
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Dialog: 
Synpunkter har inhämtats från barn- och utbildningsförvaltningen. Dialog har 
förts med verksamhetschef myndighet socialtjänst samt enhetschefer och spe-
cialistsocionomer vid barn- och ungaenheten och familjehemsenheten. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanfattning - Ett utvidgat reseförbud för barn (Ds 2022:9),  
SOC Hid: 2022.1668 

• Socialförvaltningens förslag gällande yttrande över remiss – Ett utvid-
gat reseförbud för barn (Dc 2022:9), SOC Hid: 2022.2749 

• Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-15 § 80,  
SOC Hid:2022.2832 

 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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