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Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på
förvaltningen.
I syfte att minska hedersrelaterat våld och förtryck, har riksdagen beslutat om nya regler som rör
barnäktenskap. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i högst fyra år.
Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap
eller en äktenskapsliknande förbindelse. Riksdagen har även beslutat om ett utreseförbud som
ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett
utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det ska
vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.
Bestämmelser om utreseförbud införs i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och utifrån det föreslås tillägg i delegationsordningen.
Förslag till beslut

SIGNERAD

2020-06-10

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 12.28, 12.29, 12.30, 12.31 och
12.32 i delegationsordningen enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 juli 2020.
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Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Beslutet skickas till

Avdelningschefer
Ärendet

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på
förvaltningen.
I syfte att minska hedersrelaterat våld och förtryck, har riksdagen beslutat om nya regler som rör
barnäktenskap. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i högst fyra år.
Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller
en äktenskapsliknande förbindelse. Riksdagen har även beslutat om ett utreseförbud som ska
skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett
utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det ska
vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.
Bestämmelser om utreseförbud införs i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Dessa ger socialnämnden möjlighet att ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten
om det föreligger en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar
Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas (LVU
31 a och b §).
Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud
behövs, och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den
unge förs utomlands eller lämnar Sverige. Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud
inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har
förordnat besluta om ett sådant förbud (LVU 31 d).
Socialnämnden får även möjlighet att för en viss resa besluta om ett tillfälligt undantag från ett
utreseförbud. Sådant beslut får endast fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs
utomlands eller lämnar Sverige eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas (LVU 31 i).
Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen för
beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande
inom sex månader från senaste prövning. Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska
socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett utreseförbud upphör senast när den
unge fyller 18 år (LVU 31 c).
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2020. Med bakgrund av detta föreslås fem nya beslut
delegeras från nämnden till myndighetskott samt förvaltningen i enlighet med förslag.
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12.28

Ansökan om utreseförbud hos
förvaltningsrätten

31 b §
LVU

Myndighetsutskott

12.29

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d §
LVU

Myndighetsutskott
När utskottets beslut
inte kan avvaktas
ordförande i nämnden
och förordnad ledamot

12.30

Beslut om tillfälligt undantag
från ett utreseförbud

31 i §
LVU

Myndighetsutskott

12.31

Omprövning av utreseförbud

31 c LVU

Sektionschef

12.32

Upphörande av utreseförbud

31 c LVU

Sektionschef

Ansvariga

Rebecka Kärrholm Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

Se förordnande
enligt särskilt
beslut
ASN 20-06-17

