
ÖREBRO KOMMUN |2022-09-07| Soc 626/2022

  

 

Box 341 00, 701 35 Örebro 

Ringgatan 32 

socialnamnden@orebro.se 

Servicecenter 019-21 10 00 

 

Socialnämnden 

orebro.se 

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022: 9) 

Er ref: S20233/02585 
  

 

Örebro kommun välkomnar förslagen i remissen. Örebro kommun ser det 
som positivt att socialnämnden på detta sätt ges utökade möjligheter att ingripa 
utifrån de mer övergripande kriterierna i bedömningen.   
 
Örebro kommun ser det som önskvärt att förslaget gällande utvidgat 
straffansvar för egenmäktighet med barn ska gälla alla barn, det vill säga 
individer under 18 år. 
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Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2022-09-22 
Justeringsdatum: 2022-09-28 
Anslagsdatum: 2022-09-30  
 

§ 109 Remiss - Ett utvidgat utreseförbud för barn - beslut 

Ärendenummer: Soc 626/2022 
Handläggare: Anna Karlsson 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Ett 
utvidgat utreseförbud för barn”. 

Utredningen visar på tre förslag; 

1. Tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. 
2. Förslag på olika åtgärder för att det beslutade utreseförbud ska kunna 

upprätthållas effektivt. 
3. Straffansvaret för egenmäktighet med barn ska utvidgas. 

Ärendet bereddes på Socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2022.  

Nämnden enades om att ge förvaltningarna i uppdrag att undersöka om 
förslaget avseende utvidgat straffansvar för egenmäktigt förfarande med barn 
som har ett beslut om LVU vård men där vården ännu inte verkställts ska 
innefatta alla barn, dvs. individer under 18 år. 

Förvaltningarna har inte hittat något som talar emot att förslaget även ska gälla 
barn under 18 år. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterat 2022-09-07 
- Remissvar daterat 2022-09-07 
- Remissmissiv daterat 2022-05-23 
- Promemorian ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” daterat 2022-05-10 

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Socialdepartementet, Regeringskansliet. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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