PM Rotel VIII (Dnr KS 2022/658)

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 3 oktober 2022
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
En utredare inom Socialdepartementet har haft i uppdrag att utreda:
 om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud till barn och i sådana fall
ta ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde bör se ut
 hur utreseförbud kan upprätthållas effektivt
 om straffansvaret för egenmäktigt förfarande med barn bör utvidgas
Utredaren föreslår följande:
 Tillämpningsområdet för utreseförbud ska utvidgas från att endast
omfatta situationer där ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i
syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller
könsstympas till att även omfatta andra utlandsresor där barnets hälsa
eller utveckling löper påtaglig risk att skadas, som exempelvis
uppfostringsresor, omvändelseresor för hbtqi-personer eller resor till
terroristorganisationer.
 Beslutade utreseförbud ska upprätthållas mer effektivt genom att
uppgifter om personer med utreseförbud ska finnas med i
Polismyndighetens efterlysningsregister.

Straffansvaret för egenmäktigt förfarande ska utvidgas till att även
omfatta att föra bort eller undanhålla ett barn under 15 år i syfte att
hindra att ett beslut om vård eller omhändertagande ska kunna
verkställas, inte som i dag endast att föra bort eller undanhålla ett barn
där beslutet om vård eller omhändertagande redan är verkställt.
Socialdepartementet har skickat promemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds
2022:9 på remiss till Stockholms stad för yttrande.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden,
utbildningsnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
och Skärholmens stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget om ett utvidgat utreseförbud.
Socialnämnden välkomnar promemorian om utvidgat utreseförbud för barn och
ser att många av förslagen till ändringar är bra.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till de förslag som presenteras i
promemorian.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ställer sig positiv till utredningen och de
föreslagna ändringarna.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ställer sig positiv till samtliga författningsförslag
som berör socialtjänsten och bedömer att de kan komma att underlätta arbetet och
göra det möjligt att förhindra att barn far illa utomlands.
Skärholmens stadsdelsnämnd ser positivt på utredningens förslag om att vidga
målgruppen för utreseförbud.
Mina synpunkter
Varje individ ska vara fri att forma sitt eget liv. Alla former av hedersnormer är ett
allvarligt hot mot individens frihet och ska motverkas. Vi kan aldrig acceptera att
barn utsätts för övergrepp, våld eller förtryck.
Stockholms stad använder sig idag av Origo som är Stockholms länsövergripande
resurscentrum för hedersrelaterad problematik och vänder sig till barn och unga.
Origo erbjuder stöd- och rådssamtal för den som utsätts för hedersförtryck. Men det
finns även ett behov av kunskapshöjande insatser för andra yrkesverksamma som
kommer i kontakt med barn och unga som utsätts för hedersförtryck.
Det hedersrelaterade förtrycket börjar ofta tidigt. När barnet inte längre får leka
med kompisar av motsatt kön, delta på klassutflykter eller följa med på simskola är
det en signal om att något inte står rätt till. Därför måste kunskapen om
hedersförtryck finnas i skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, polis och domstolar.
Hjälpen måste förbättras till den som är utsatt. Det behövs en nationell
stödfunktion för försvunna barn. Likaså behövs tydlig information till nyanlända, så
att alla får veta sina rättigheter och vart man kan vända sig om man är utsatt för
hedersrelaterat våld och förtryck.
För att förhindra att barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller
könsstympas kan socialtjänsten idag begära utreseförbud från Förvaltningsrätten. Det
förekommer dock även så kallade uppfostringsresor och omvändelseresor för hbtqipersoner som riskerar att skada barn allvarligt, både fysiskt och psykiskt. Jag
välkomnar därför utredningens förslag om att både utvidga tillämpningsområdet för
utreseförbudet och att genomföra åtgärder för att mer effektivt upprätthålla förbudet,
samt att utredningen lyfter behovet av kunskapshöjande insatser. Det är välbehövliga
åtgärder som bör implementeras skyndsamt.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
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Stockholm den 14 september 2022

JAN JÖNSSON
Bilaga
Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
En utredare inom Socialdepartementet har haft i uppdrag att utreda:
 om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud till barn och i sådana fall ta
ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde bör se ut
 hur utreseförbud kan upprätthållas effektivt
 om straffansvaret för egenmäktigt förfarande med barn bör utvidgas.
Utredaren föreslår följande:
Tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas
Reglerna om utreseförbud för barn infördes den 1 juli 2020 och innebär att
utreseförbud ska beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands
eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande
förbindelse eller könsstympas. Enligt utredningen riskerar barn att fara illa även vid
andra typer av utlandsvistelser, exempelvis vid så kallade uppfostringsresor där
barnet kan drabbas av bestraffningar som psykiskt och fysiskt våld eller vid resor
som syftar till att omvända hbtqi-personer. Det kan också gälla resor som syftar till
att undanhålla barn från sociala myndigheter eller som har koppling till
terroristorganisationer eller krigsområden. Utredaren föreslår därför att
tillämpningsområdet för utreseförbud utvidgas till att gälla situationer där 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
1) psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen
eller något annat förhållande i boendemiljön under utlandsvistelsen
2) den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottsliga verksamhet
eller något annat socialt nedbrytande beteende under utlandsvistelsen.
Rekvisiten är desamma som för omhändertagande enligt lagen om vård av unga
(LVU). Det innebär att ett barn kan skyddas mot skadliga utlandsvistelser genom den
i de flesta fall mindre ingripande åtgärden utreseförbud när samma omständigheter
hade kunnat ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU. Även en
kunskapshöjande insats om utreseförbud föreslås.
Förslaget bedöms leda till i någon mån ökade kostnader för kommunerna
eftersom det blir aktuellt att ta ställning till frågan om utreseförbud i fler fall, men
dessa bedöms av utredningen kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar
eftersom det rör sig om få barn.
Beslutade utreseförbud ska upprätthållas mer effektivt
I dag innebär ett utreseförbud hinder mot att få svenskt pass och det utgör också skäl
för att återkalla ett pass. Det finns dock andra handlingar som kan användas när ett
barn lämnar Sverige, exempelvis nationellt ID-kort och pass från annat land.
Utredaren föreslår i syfte att mer effektivt kunna upprätthålla utreseförbud att
uppgifter om personer med utreseförbud ska finnas med i Polismyndighetens
efterlysningsregister.
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Straffansvaret för egenmäktigt förfarande ska utvidgas
För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bland annat den som
skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar ett barn med stöd av LVU.
Straffansvaret inträder alltså först när besluten om omhändertagande har verkställts.
Enligt utredningen förekommer att barn förs utomlands innan beslut om
omhändertagande har kunnat verkställas i syfte att hindra att beslutet verkställs, samt
att barn förs utomlands för att undvika ingripande från svenska sociala myndigheter.
Effekten för barnet blir densamma, att vård fördröjs eller inte kommer till stånd.
Utredaren föreslår därför att det även ska vara straffbart att föra bort eller undanhålla
ett barn under 15 år i syfte att hindra att ett beslut om vård eller omhändertagande ska
kunna verkställas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
Socialdepartementet har skickat promemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds
2022:9) på remiss till Stockholms stad för yttrande.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden,
utbildningsnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
och Skärholmens stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2022 har i huvudsak
följande lydelse.
Förslagen i promemorian syftar till att barn i större utsträckning ska skyddas från att fara illa
och få den vård de behöver, och har därför bäring på kommunfullmäktiges mål 1.4. I
Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och
rättssäkerhet.
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget om utvidgat utreseförbud är rimligt. Det är
viktigt att det finns möjlighet att skydda barn från utlandsvistelser som innebär påtagliga
risker också i andra situationer än de som omfattas av regelverket i dag. De nya
formuleringarna innebär visserligen ett större mått av svåra avvägningar än den nuvarande
utreseförbudslagstiftningen, vilket kan bli särskilt utmanande då besluten ofta kan komma att
fattas med begränsad information och med kort tid att göra bedömningarna. Besluten kan
vidare upplevas som mycket ingripande för den enskilde om det handlar om att stoppa en
konkret planerad resa. Förslaget kan också innebära svåra bedömningar exempelvis kring när
ett utreseförbud ska upphöra. Mot bakgrund av behovet av att skydda barn i utsatta situationer
ställer sig stadsledningskontoret ändå sammantaget bakom förslaget. Det är också positivt att
tillämpningen kommer att underlättas av att rekvisiten redan är bekanta för socialtjänsten.
Stadsledningskontoret välkomnar att utredningen lyfter behovet av kunskapshöjande
insatser för att uppmärksamma frågor om utreseförbud ytterligare. Dessa bör avse både de nu
gällande reglerna om utreseförbud och de föreslagna reglerna om ett utvidgat
tillämpningsområde för utreseförbud. I samband med dessa kunskapshöjande insatser bör
även det förebyggande arbetet gentemot målgrupperna tas upp. Samhället och myndigheterna
måste agera i tid för att förhindra att barn och unga riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja
oavsett vilka problemområden det kan handla om, inte minst med hänsyn till
barnperspektivet.
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Stadsledningskontoret instämmer i vikten av att utreseförbud upprätthålls effektivt men
lämnar bedömningen av om registrering av personer med utreseförbud i polisens
efterlysningsregister är en effektiv metod åt närmare berörda remissinstanser.
Stadsledningskontoret anser att det är rimligt att utvidga straffansvaret för egenmäktigt
förfarande så att beslut om vård eller omhändertagande i större utsträckning kan verkställas.
Stadsledningskontoret delar även bedömningen att förslagen inte innebär några
nämnvärda nya kostnader för kommunerna.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti 2022 följande.
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
kommunstyrelsens remiss om ett utvidgat utreseförbud för barn.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 juli 2022 har i huvudsak följande
lydelse.
Förvaltningen välkomnar promemorian om utvidgat utreseförbud för barn och ser att många
av förslagen till ändringar är bra. Förvaltningen ställer sig positiv till att promemorian lyfter
fram och beaktar kopplingar mellan hedersrelaterat våld och förtryck och annan brottslighet,
t.ex. våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet där uppfostringsresor har
förekommit. Sådana kopplingar kan vara att föräldrarna tillhör radikala miljöer eller att barn
rör sig i kriminella kretsar. Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet och
våldsbejakande extremism upplevs ofta som svårt av socialtjänsten och det saknas tydlig
evidens kring metoder. Därför är det positivt och viktigt att utredningen konkretiserar
målgrupperna och lyfter fram de exempel på LVU tillämpningar som kan ge socialtjänsten
vägledning och stöd i bedömningar och ställningstaganden för att kunna skydda barn i dessa
miljöer.
Förvaltningen vill dock framföra att det saknas ett resonemang i utredningen om
svårigheterna med ställningstaganden mellan islamistisk extremism och vitmaktmiljön där
bedömningarna för risk kring radikalisering eller våldbejakande extremism kan förekomma
men det nödvändigtvis inte behöver leda till att ett barn eller ungdom förs ut ur landet. Idag
finns inga tydliga eller konkreta insatser för att socialtjänsten kan agera för barnets bästa i de
fall det förekommer risk mot viktmaktmiljön då det oftast handlar om gränsdragningen
mellan åsikt, yttrandefrihet och brottsliga handlingar som kan skada den enskilde eller
samhället.
Ytterligare något förvaltningen önskar skulle tydliggöras är vilka stödinsatser som kan
vara aktuella för barn och unga som lever i hedersförtryck och begränsningar, utifrån evidens
och beprövad erfarenhet, liksom vikten av att uppmärksamma att eventuella syskon, som
handlar om att ett barn eller en ungdom i en familj med flera syskon förts ut ur landet,
uppmärksammas. I de fall det finns flera syskon som riskerar att fara illa behöver
socialtjänsten även utreda deras situation.
Förvaltningen ser också ett behov av att barnets rätt till utbildning lyfts tydligare.
Forskning visar att klara skolgången är den starkast skyddande faktorn för alla barn och
risken med att föras utomlands kan leda till stora konsekvenser för att barnets skolgång inte
fullföljs. Detta gäller även i de fall en ungdom riskerar att ingå äktenskapsliknande
förbindelser i Sverige där skolan kan bli lidande för den enskilde ungdomen.
Förvaltningen vill även lyfta vikten av genusperspektivet i promemorian. I LVU domar
med kopplingar till hedersrelaterat våld och förtryck är den allmänna bilden att det främst är
pappor, bröder eller manliga släktmedlemmar som står för våldet och i dessa rättsfall är de
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gärningsmän. Dock visar flera av LVU domar på att mödrarna spelar en viktig roll i
förtrycket. De utövar själva våld i hög utsträckning eller sanktionerar utövande av våldet från
bröder eller andra familjemedlemmar som slår och hotar flickorna. Även i arbetet med
kvinnor och män som återvänder från krigsdrabbade länder, har kvinnors roll
uppmärksammats utifrån deras roll som både förövare och offer där det förekommer att de
stöttar, planerar, mobiliserar, agerar aktiv i rekryteringen och kan föra över sin ideologi till
sina barn. Idag saknas både praktiska erfarenheter kring området och forskning och evidens,
vilket försvårar arbetet för berörda aktörer som möter målgruppen.
Förvaltningen välkomnar att utredningen lyfter behov av kunskapshöjande insatser för att
uppmärksamma frågor om utreseförbud ytterligare. Dessa bör avse både de nu gällande
reglerna om utreseförbud och de föreslagna reglerna om ett utvidgat tillämpningsområde för
utreseförbud. Förvaltningen anser dock att det är viktigt och nödvändigt att i samband med
dessa kunskapshöjande insatser även lyfta och stärka det förebyggande arbetet och tidiga
insatser gentemot målgrupperna. Samhället och myndigheterna måste agera i tid för att
förhindra att barn och unga riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja oavsett vilka
problemområden det kan handla om. Detta med hänsyn till barnperspektivet och
barnkonventionens samtliga delar som är avgörande i alla beslut.
Avslutningsvis anser förvaltningen att de förslag som förs fram kommer att förbättra
socialtjänstens möjligheter att skydda barn och unga mot att fara illa utomlands.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti 2022 följande.
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2022 har i huvudsak
följande lydelse.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de förslag som presenteras i promemorian.
Förslagen är väl motiverade och bidrar till ett ökat skydd och en ökad trygghet för barn som
riskerar att utsättas för skadliga utlandsvistelser. Förslagen korresponderar också väl med
förvaltningens och stadens arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck samt barns
rättigheter. Förvaltningen lämnar även följande synpunkter på förslagen.
Förslaget om utvidgning av utreseförbud innebär visserligen att barns rätt till bland annat
rörelsefrihet och familjeliv begränsas. En generell utformad riskbedömning för barnet medför
däremot att en noggrann bedömning måste göras i varje enskilt fall innan beslut om
utreseförbud fattas. Det bidrar till en ökad rättssäkerhet och ett ökat skydd för barn.
Det utvidgade utreseförbudet omfattar barn under 18 år. Vård med stöd av LVU kan
däremot i vissa fall beslutas för personer upp till 20 år. Förvaltningen vill i sammanhanget
lyfta att problemen med skadliga utlandsvistelser också drabbar unga vuxna och hade önskat
att skyddet då behov finns av det även omfattade den åldersgruppen.
Förvaltningen ställer sig positiv till den landsomfattande och kunskapshöjande insats som
föreslås för aktörer på området. Förvaltningen vill särskilt framhäva att även skolor bör ses
som en sådan aktör som möter barn som riskerar skadliga utlandsvistelser. De behöver få
kunskap om vilka situationer som ger anledning till oro för att kunna fullgöra
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anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen vid misstanke om att barn far illa. Skolorna
bör därför omfattas av den landsomfattande utbildningsinsatsen.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt jämställdhet
Förvaltningen instämmer i promemorians analys över konsekvenser för barn och anser att
förslagen ger ett ökat skydd och trygghet för barn som riskerar att fara illa utomlands. Genom
utvidgningen av utreseförbudet upprätthålls flera av artiklarna i barnkonventionen, så som rätt
till liv, skyddet för hälsa och att barn inte ska utsättas för våld, övergrepp eller utnyttjande.
Förvaltningen instämmer även i promemorians analys att förslagen kan ge en positiv
effekt för jämställdheten. Genom utvidgningen av utreseförbudet kommer till exempel fler
pojkar att omfattas av skyddet eftersom uppfostringsresor, som oftare drabbar pojkar,
kommer vara möjliga att förhindra med utreseförbud. Även HBTQI-personer inkluderas.
Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Förvaltningen instämmer i promemorians analys att förslagen inskränker det kommunala
självstyret. Inskränkningen är i begränsad omfattning och rör ett område som socialnämnden
redan idag är ansvarig för. Inskränkningen är därför proportionerlig.

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti
2022 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2022 har i
huvudsak följande lydelse.
Att socialtjänsten får möjlighet att besluta om utreseförbud på fler grunder än i dagsläget
anser förvaltningen är bra då fler barn kan skyddas. I utredningen framkommer att tio barn av
de som fick utreseförbud i domstol inte hade några pågående insatser inom socialtjänsten i
samband med att socialtjänsten ansökte om utreseförbud. Det ger förhoppningar om att ett
utvidgat utreseförbud gör att socialtjänsten får kännedom om än fler barn som har behov av
skydd. Förvaltningen håller även med utredarens inställning om att dessa utvidgade grunder
för utreseförbud kan leda till att fler barn kan skyddas än vad som kan göras nu, samt att mer
ingripande åtgärder, så som LVU, kanske inte kommer behövas för vissa av dessa barn. Även
beslut som hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsningar skulle i vissa fall kunna
bli överflödiga om nämnden tar beslut om utreseförbud istället.
Gällande förslaget om att Migrationsverket ska ingå i underrättelseskyldigheten samt att
barn med utreseförbud ska registreras i efterlysningsregistret ställer sig förvaltningen positiv.
Ju fler möjligheter som finns för att skydda dessa barn är bra då, som utredningen påpekar,
det är svårt att hjälpa barn som redan blivit förda ur landet.
Förvaltningen anser att förslaget gällande att det blir straffbart att undanhålla barn från
vård är en viktig markering och hoppas att denna ändring leder till att detta minskar.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti
2022 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2022 har i
huvudsak följande lydelse.
Följande författningsförslag kan komma att påverka socialtjänstens arbete.
Förslag till lag om ändring i brottsbalken (1962:700)
Författningsförslaget innebär att det ska vara straffbart att hindra verkställande av ett beslut
om vård eller omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. Förvaltningen delar bedömningen att skyddet för de barn
som riskerar att undanhållas från socialtjänsten behöver förstärkas. Förslaget kan förenkla
socialtjänstens arbete för att skydda utsatta barn och ungdomar. Förvaltningen ser förslaget
som en viktig markering från samhället, då förslag innebär att gärningar är straffbelagda.
Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU)
Författningsförslaget innebär att lagen ska vidgas med att utreseförbud ska ligga i linje med
övriga åtgärder som kan vidtas enligt LVU. Förslaget stärker lagstiftning som syftar till att
säkerställa att barn inte far illa utomlands. I nuvarande lagstiftning är utreseförbud endast
tillämpligt gällande barn som riskerar tvångsgifte eller könsstympning. Erfarenheten är dock
att fler barn riskerar att fara illa utomlands. Det gäller bland annat barn som lever i en miljö
med hedersrelaterat våld och förtryck och barn som riskerar att skickas på så kallad
uppfostringsresor. Förvaltningen är därmed positiv till att grund för utreseförbud vidgas,
vilket kan medföra att lagen används i större utsträckning och därmed kan nå fler barn som
riskerar att fara illa utomlands.
Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till ovan nämnda författningsförslag och
övriga förslag som möjliggör att dessa förslag kan komma att användas på ett mer effektivt
sätt. Förvaltningen ser fram emot att följa utvecklingen av förslagen.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti 2022
följande.
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag om att vidga målgruppen för utreseförbud.
Genom att införa en generell och bredare formulering ges möjlighet att utforma barnets skydd
utifrån dess specifika situation. Dessutom ser förvaltningen positivt på att det blir straffbart
att undanhålla eller föra bort ett barn i syfte att hindra verkställighet av vård eller omedelbart
omhändertagande enligt LVU.
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Även om de föreslagna ändringarna innebär inskränkningar i barns grundläggande fri-och
rättigheter så delar förvaltningen bedömningen att inskränkningarna är godtagbara, då
förslagen bidrar till att skydda barn mot befarat våld samt ger dem ett starkare skydd mot att
drabbas av hedersrelaterat våld och kränkningar samt mot andra anledningar till att fara illa
utomlands. Förvaltningen bedömer att förslagen kommer stärka barn och ungdomars skydd
och minskar risken för att utsättas för fara och övergrepp.
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